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Wenn Gebirge und Meere die Menschenstämme trennen, wenn Staatsverfas»

sungen und Religionen-, Sprachen und Sitten und die bald se-hüchteme,

bald feindselige Politik die Völker vereínzeln, so stìñet der Handel

unter ihnen einen wohlthätigen und freundlichen Verein. Unter allen Got

tesanstalten zur Erziehung der Menschen, ist keine so mächtig wirken

de, keine, von der sich so hotfnungsvoll ihre dereinstige Sammlung zu

ein е ш Briidergeschlec-ht erwarten lässt, cte.

(Ila hegyek és tengerek az embertörzsököket elválaszlják, ha polgár alkot

mányok ésvallások, ńyelvek és szokások, és а hol félónk, hol ellen

séges politica а népeket elkiìlonitik , a kere skedés jótékony és haráli

egyúletet alkot közöttiik Az istenségnek \'alamer.n_vi intézetei között az

emberek nevelésére еду sincs oly hntalmasnn múköclô, еду sigcs, mely

tòl egygyé rokonúlandásuknt oly reménydúsan lehetne vńmi, st)

llotteck.
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TARTAÍ101'I.

BevezetéS>`

I. §. Jòlèt az ember egyik fô czélja. 2. §. A làrsasàgi jó

lètnek ‘аду gazdagsàggnak kûtfejei (tennèszetès зайдет). 3. §. A

gazdagság fellétele: czélirányos шапка. 4. §. Külünbfèle munka

a szellem s termèszet országában. 5. Ё. lparüzésnek mit hivunk?

б. S. lpar és kereskedèsi törvény.

VÁLTÓJOQ

Марин vagyis elöfogalmak.

ELS() SZAKASZ.

Váltóiìzlet (Wechselgeschäft).

7. § Mindenek elött a vàltòiìzlet ludása szüksèges. 8.§ Leg

lermèszelesb faja s pèldája в. váltóüzletnek. 9. § Idegen ‘МЮ

leglényegesb l`0galma„ I0. Szemèlyek. 11.§. Haîározottabb ne

veik. 12. Ё Egyszerü tukvány. 13. § нажать: vagy összetett tuk

vány példája. 14. §. Sajátlagos bélyege. 15. A hàtirás lényeges

a mondott vàltóban. 16.§. Üsszetetttukvány személyei. 17.Pél

dák, midón nem csak adòsság lerovására és nem kereskedók is

használjàk az ily tukványokat. 18. § De mindig kereskedók állal.

I9. §. S illendô dij теней. 20. § Saját rendeletrei lukvány szinte

«fgyszerû és összelelt. 21. §. Szánmláslńli kitételek ìdegen vá1tók

ban. 22. S. Бани vállòk. 23. § \'á|tó|'orgalás. 24. § Váltòfolyam
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(Wechselcurs). 25. §. Töbh példánya а váltónak, midön közölök

osak egy használtatik. 26. Midön két példány egymást egésziti

ki. 27. §. Visszapillantás а váltók felosztásaira s a lényeges sze

mélyekre. 28. Ё Nemlényeges vagyis mellékszemélyek. 29. ё. A váltó

papírpénz. 30. Ё. Folytatás. 31. §. A váltókhzm kamatnak rendszerént

ninos h-glye. 32. §.Váltótörvényi szigoruság vílltúadòsok ellen. 33. Ё. А

váltòtörvény mint kiváltság míben áll? 34. §. Kik a váltúadòsok,

kik а váltó hitelezók; s miesoda váltòi kötèsek vagynak közöttiik?

35. Minden váltókötéseknek közös belyege. 36. A. Kötés a

kiboosátó és rendelö között. 37. §. Van-e eset h0g'y a rendelö is

mint rendelö7 váltóadósnak tekintetik? 38. §. Folytatás. 39. §. Az

eredeti váltúkötés föleges ‘аду önálló kölés. ‘ 40. ё. Az eredeti

váltòkötés sajátlagos kötés-e? 41. Ё. В. Kötésaforgató és forgat

mányos' között. 42. §. A forgatási kötés lênyeges-e? 43. Ha

a. váltò hamis vagy hamisltott ‘аду érvényte-len., áll-e a forgatási

kötés? 44. C. kötés az elfogadó ès (I.) benlutatò között.

45. §. Az elfogadás ваш váltòkban és saját rendeletrei tukvány

ban. 46. Az elfogadási kötés is egyoldalú. 47. §. Az elfogadò el

fogadás által kötelezi-e таза‘ minden váltóhitelezöknek? 48. §.

Az elfogadó és (Il.) kibocsátú közötti kötes nem váltòjogi. 49. §.

на: а kibocsátó kötelezi-e magáí; az elfogadònak? 50. §.Meg1ilthatjae

akiboosátó а tukvány elfogadását та)’ kitìzetését, vagyis adhat-e e

végre ellenparancsot(Contraordre) 51. ё. Szükségbeli (пап elfo

gadása. 52. §. Névbecsülö elfogadás. 53. A névbecsülö részint

váltòadós, részint váltóhitelezô. 54. ё. А közönséges és névhecsülö

elfogadás míben egyezik meg egymással. 55. Ё. S mikben kiilön

bözik egymástól.

' MÁSODIK SZAKASZ.

A váltó beváltása.

56. A váltóhitelezók taitozásai s kötelességei. 57. §. А.

Bemutatás. (Präsentation). 58. §. Kétféle. 59. § Bemutatás sziìk

sége а névbecsülóre nézve és névbeósülönél. 60. §. B.‘0vás

(Protest). 6|. Kétféle. 62. Mint áll а jogszabàly, ha а be

lmltntús (‘в 0v:'\.s annak idejében elmulasztatott? 63. C. .log-~V

kercsůs. 6|. Kétféle. 65. A viszkereset ismét kétféle. 66. Ё.
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Viszkereset módjai. 67. Viszkereset tárgyai. 68. §. A viszker&_

setben szükségese sort tamani? 69. §. Jogkeresés, ha а УЫЮ

ellen kifogás têtetik. 70. A mellékszemélyeknek, u. m. meg

hatalmazottak-, kezesek- s váltójegyzöknek jogviszonyai. 71. §. A

mondottaknak egybevonása után leglényegesb fogalmak s fö е!‘

minden váltójogban. 72. Ё. А tevöleges váltójog felosztása. 73. §

‘ A váltónak határozványa (deñnxtiója) különbözö tekintetben.

MAGYAR VALTÓJOG.

ELS() RÉSZ.

Anyagi váHÓj0g,|)

A váltóval foglalkodásrol.

74. §. Ezen résznek rövid átnèzele.

ELS() SZAKASZ.

A умы Aad~ásvevésérôl.

вы’) FEJEZET.

A НПО fogalmárol áltzilában, а váltónak lé

nyeges felosztàsárol és а VállÓtÖI`Vél'ly6kI]8k

reà'_'alkalmafzásár0l.

75. ё. Mi а váltò törvényi értelemben? 76. Ё A váltónak

lényeges feloszlásárol. 77. §. A törvênyeknek a váltòra alkalma

zásárol általában. 78. Folytatás.

_- MÁSODIK FEJEZET.

A vàltóképességröl.

79. §. Mi és hányféle а váltóképesség? 80. §. Vá.Itóképes

séggel kik bímak és kik nem bimak.-81. Bövebb megvilatásaa

ваш váltòkruli törvénynek. 82. Ё. На ‘мака magát váltóképesség

nélkiìl váltòilag kötelezll.
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ВАВМАШК FEJEZET.

А Vllllúk кепъкеа- vagy kivflnm-msilgairol.

83. §. A váltók kellékei többfélék. 84. Lènyeges (kül

só) kellékek. 85. §. A lényeges kellêkekröl kììlönös jegyzetek.

1ször A keletról. 86. A2sz0r A lejáratról. 87. Ё. 3-szor A

fìzetés helyéröl. 88. Ё. 4-szer A rendelö nevèról. 89. §. 5ször

A „váltò“ nevezetröl. 90. §. 6-szor А váltósummárol. 91.§.7-szer

A Íìzetö nevéröl. 92. Ё. 8-ог A kibocsátò aláirásárol. 93. §. A

Уши’) rendelményezése. 94. §. A íizetö megnevezêsének mòdjárol.

95. Nem lényeges kivántatòságok. 96. Ё. A köriìlményekhöz

képesti va.gyis a feltételes kellèkekról. A. Ha ugyanazon váltónak

több példánya. van (25. §.) 97. B. На а váltò kettös példány

han (duplicatumban) adatik ki. 98. §. C. На а vàltò lemásoltatik.

99. Kellék агга, hogy a váltòszerzödés lökélelesen végbemen-

jen. 100. §. Váltójogi felelösség (Wechselrechlliche Haftung).

NEGYEDIK FEJEZET.

A hàtiratról és kezessègról.

101. §. A hálirat fogalma. s fajaj. 102. Ё А forgatmány Го

galma és foganatjai. 103. Kellékei. 104. §. Meghalalmazás

(Procura). W5. ё. Engedmény (Cessio). 106. Ё. A hálirat0kjog

szerü ereje, ha a váltòban vagy váltòn valamely hiba van. A. Ha.

a. то hamis ‘аду hamisllotl. 107. Ё. В. На valamely hátirat ha

mis ‘аду hamisftott. 108. Ё. C. На а. kibocsálò чад hátìró \'áltó

képességgel nem bima. 109. §. D. Ha а hàtiratok soráhan húzag

van. 110. §. A toldatról. 111. §. A váltòbeli kezesség. 112. §.

Kellékei. ИЗ. §. A váltókezes joga. '

ÖTÖDIK FEJEZET.

Az elfogadásrol általában és a névbedsülésról

különösen.

114. §. Az elfogadás végetti bemutatíxs miben Ш} s hol van

hclye? H5. Ё. Az elfogudás vègetti bemutatást illetóleg az idegen

vflltók három|`élék. 116. Az clfogadás végetti bemutatás határ
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idejéröl. 117. §. Az üpnepeket illetó szahályok. 118. §. Vásári

„знака: illetô szabályok. 119. §. Kit lehet bemutatás Идеи meg

bizni? 120. §. Kinél kell a. ‘МЮ! mindenek elótt és hol bemutat-

ni? 121. Általános szahály, ha. intézvényezett az elfogadástnem

kellöleg ajánlja. 122. §. на‘, ha az intézvényezett névbecsülésböl

elfogadja. а váltót, mit kell tenni? 123. На több intézvényezett

A. „és“ szócskával köttetik öszve. 124. B. „vagy“ szòcskával

köttetik öszve. 125. §. А szükségbeli útaltaknáli hemutalásrolz A.

àllalános szabály. 126. §. B. Kììlönös szabályok. 127. §. A kése

delem következése. 198. §. Ваш vállòknál bemutatás csak fel

mondás végett van. 129. Az elfogadás lényeges kellékei. |30. §.

Feltételes kellékek: A. Hatöbb példány van. 131. B. На а lejárati

idó а bemutatàstol szàmitandó. 132. §. C. Ha. a vàltó harmadik

helyen ñzetendó. 133. §. Mikor kell а bemutatónak az elfogadás

iránt nyilatkozni? 134. А névbecsiìlôi elfogadásrol szabályok.

135. §. Az elfogadás foganatjai: А. А váltóhitelezók ellenében.

136. §. B. A kibocsátò s megbizók ellenében. 137. Ё. C A be

штат viszkeresetét illetóleg. 138. §. D. A feltételes és részbeli

elfogadást illetôleg.

MÁSODIK SZAKASZ.

l. A váltònak rendes bevàltásárol.

HATODÍK FEJEZET.

А lej áratról Маг fizetês idejéröL

139. ё. Szabályok mindennèmìì váltòkra. nézve.

HETEDIK FEJEZET.

A fizetésröl.

140. Ё А iìzetés végetti bemutatàsrol: Àltalános szabály.

141. §. Különös szabályokz A. Arról: idegen шип kinél' kell leg

elóhb bemutatni? 142. B. Arról: Mikor kell a ‘МЮ! fìzetés vé

gelt bemutalni? 143. C. На а Íîzetés megtagadtzltik, ‘аду пеш

egészen a váltó szerént ajánltatik. 144. Ё. 1). A késedelemröl.
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145. §. A lìzetés òrája és a váltòsumma. 146. §. Nyugtatvá

nyozás. 147. ё. Az oklevelek kiadása а fizetö számára. 148.§. Ha

az oklevelek st. ki nem adatnának. 149. §. A beszámitásnak van-e

«||elye`? 15 I. A iizetés foganutjai. 15|. ваша összehas0nli

[два az elfogadás és iizetés végetti bemutatásoknak.

NYOLCZADIK FEJEZET.

A z 0 v à s r о 1.

152. §. Mi az ovás és mikor van helye? 153. §. Ki àltal Же"

az ovást lenni Ё 154. §. Mikor és hol? 155. §. Mimódon. 156. §.Az ová

sioklevél kivántalóságài. 157. §. A jegyzönek az ovási oklevél ki
adatása és jegyzókönyvbe igîattatása Ikbrûli kötelességei. 158. §.

Lehel-e több személyek ellen telt таз! egy oklevélbe igîalni?

KILENCZEDIK FEJEZET.

A v iszkeresetról.

159. Mi а \'iszkereset‘.? 160. Ё. A viszkereset feltéte

lei, kiìlönösen: Az ovás közlése. 161. §. Viszkeresô és а váltó

adósok jogviszonyai. 162. §. Az elözôk lemondhatnake az ovás

rol. 163. §. Biztositasi viszkeresetnek elfogadás hiányában, egy

szersmind névbecsiilês esetében van helye, némi kivétel ès fel

ш mellett. 164. Ё. А biztositás módja iránii egyezkedés. 165. §.

A biztositás foganatjai, 166. Ё. Készfìzetési viszkeresetnek mind

eifogadás, mind ñzetés hiányában van helye. 167. §. A fizeiési

viszkereset határidejében megkiilönböztetendök. 168. §. Monnyi a.

viszkereset meginditására kiszabott liatáridö? 150. Ё. A távolság

honnan s meddig számitatik? 170. ё. A határidö rnicsoda парт!

számitatik? 171. §. Fizetësi viszkereset tárgyai (68. §.). 172. §.

A viszváltórul. 173. §. Névbecsi'1lók'viszkeresete. '
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П. Némely rendkivüli csetekröl а váltó be

vàltásában.

TIZEDIK FEJEZET.

Aváltòbeli szabálytalanságokrul általában; és az

elveszett váltúkrul kiìlönösen.

174. мы)’ esetek alatt értììnk vállóbeli szabálybalanságo

- kat? 175. ё. Altalános kötelességek a váltóbeli szabálytalanságok

eseteiben. 176. §. A hátiratok sorábani hézag. 177. §. Ha a. hât

irat hamis, vagy érvénytelen. 178 Ё. На а váltó hamis, газу ha

mísitotî. 179. Ha а "Щб kifìzetêse vulamely polgári bi1‘ós«’Lg ál

lal tiltatott-volna meg. 180. Ha valamcly váltó a biroságok al

állal а birtokostul téritvény теней elvétetik. 181. §. Ha а váltò

elveszett.

TIZENEGYEDIK FEJEZLT.

A zálog- és megtartási jogrul,mint a. váltòmlajonos

nak különös kivaltságairól.

182. A váltói zálogjog. 183. A váltótulajdonosnak а Zá

logjogbul eredó különösb jogai és kötelességei. 181. ё. A meg

tarlási jog (RetenIionsRechL) 185. Ё. Az intúzö és inté-z\'énye

zelt váltói zá.log és megtarlási jogúrol.

TIZENKETTEDIK FEJEZET.

A váltójog mcgszünléröl általában és az eléviì

lésröl különösen.

186. §. A váltójog micsoda nkokbul мышь; meg. 487. A

vállůj( clévülês határideje. 188. §. Honnan számitatik? 189. Ё.

Az elév`l'L félbenszakadása és "управа. ‘90. §. Mit kel] lenni ,

ha nz e|é\'i'uès idgje ellen?
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MÁsoD|K RÉSZ.

Alaki vàltójog.

A váltói törvénykezésröl.

191. §. Ezenrésznek rövid àtnézete.

ELSO FEJEZET.

A vá.ltótörvényszékekröL

192. §. A váltótörvényszékek száma s helye. 193. Ё A

örvényszékek tagjainak osztálya és szàma s általános kötelessêgeik.

194. §. Kineveztetésök. 195. Мёд némely àltalános tisztök.

мАзошк FEJEZET.

A váltótörvényszékek illetösêgèröl.

196. S. A törvényszéki illetóség a váltószékeknél mi; és mik

àltal határoztatik el? 197. S. A váltótörvényszékek elébe tartozò

tárgyak. 198. S. A beperlendö félnek h0llétéröL 199. S. A peres

tárgynak hollétéröL 200. S. Mit tegyen a váltótörvènyszèk, ha oly

esetek hozattak elébe, melyek oda nem tartoznak?

HARMADIK FEJEZET.

Az aláirási ozim és közkeresetre összeállott tár

saságok szerzódéseinek bejegyeztetéséröl.

201. S. Kiknek kell magukat bejegyeztetni? 202. S. A be

jegyzês mòdjaz A. Egyes személyekre nézve. 203. S. B. Tàrsasá.~

gokranezve. 204. S. A tàrsasàg feloszlása. 205. S. A czimkönyv

riìl és az egyes czimlevelekröl.

NEGYEDIK FEJEZET.

Eljárás а2 ováàoknak az elözökkel tudatásánál.

206. S. Az ovástevô kötelessúge. 207. S. A megkért es fel

szòlttott hatòságok kötelességei.
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ÖTÜDIK FEJEZET.

Eljárás а vàltòsummák letételénél.

208. s. А letétel hol aönénik? 209. 5. Miképen? 210.`s. A

halóságnak a letételróli bìzonyitványa. 211. S. Jegyzókönyve. 212. S.

A letétröli gondja ès felelössége.

HATODIK FEJEZET.

A summas eljárásrolvvàltóperekben.

213. S. A summás eljàrásnak mikor van helye? 213. S. A

summás eljàrás miben ан? 215. S. A keresetlevélröl. 216. §. A

végzésröl. 217. 5. A végzés kézhezadásárol. 218. §. A vógzés

elleni klfogàsokrul. 219. §. A summás eljárásnak elónyci ‘аду

jòtékonyságai.

HETEDIK FEJEZET.

A rendes perfolyamròl.

220. §. A rendes perfolyam а summás eljàrástol mikben kü

lönbözik s mikor van helye? 221. §. Keresetlevél és megjele

nés. 222. 5. Biròielóleges egyeztetés. 223. §. Perbeszédek. 221. 5.

Tárgyalási jegyzókönyv. 225. з. További elhalasztásnak mikor van

helye? 226. Kereskedók s gyártók közti nagyobb perek folyama.

NYOLCZADIK FEJEZET.

A bizonyiléko krul.

227. §. Mi a bizonyiték s llállyféle? 228. Az ellenfél állali
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Figyelmeztetés.

Avallòtörvénykönyv fcjezete, mind számuk, mind czlmök sze

rént, e munkában mindenütt megtarlattak. Csak а szakokban (§.)

töńênt változás. — А §0kra nézve pedig megiegyzendó, Воду а,

mely szakok azen munka §-ajra (лишай, azok többnyire máské

pen is megneveztetnek, például ezen „окнах; lásd fónlebb vagy

alább; a törvénykönyvben levök рейд; mindenüll a ,váltòtòrvúny

könyv‘ nèvvcl чае)’ ûvszíunmal jßlöltelnek meg.
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Bevezetés.

I. s.

Jólét az ember egyik fő czélja.

Minden érzéki lény, tehát az ember is érzéki

részére nézve , jólétre vagyis érzéki vágyainak kielégíté

sére, érzéki boldogságra törekszik.

А polgári társaságbeli jólét egy a gazdagsággal, az

az polgári társaságban csak gazdagság ad jólétet, csak

az boldog érzékileg (vagy külsőképen) is a polgári társa

ságban, a kinek müveltségéhez képest van mivel érzéki

vágyát kielégitnie, van mivel a jólét eszközeit megsze

rezme.

2. S.

Kûtfejei a társasági jólétnek vagyis

a gazdagságnak.

A társasági jólétnek vagy gazdagságnak mind egye

seknél mind egy egész nemzetnél (mert az egész nemzet

is úgy gazdag, ba az egyesek, legalább nagyobb rész

ben gazdagok) két kútfeje vagyon:

1. a külső vagy anyagi természet, з’ ennek ja

vai, eredeti gazdagságai, szüleményei, u. m. fold sezen

és ebben termő Ш , fa, kő, állat st.

1
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2. a szellem ')'s ennek országa”, u. m. a tudo

mány s müvészet.

Az ember két dolgot tart hatalmában , t. i. a anya

got és szellemet, tehát mindkettőt igyekszik czéljára for

dítani, és így gazdagsága kútfejéül is mindkettőt hasz

nálja.

Az anyagi vagy külső természet tárgyai kivülöttünk

a földön s földben és más anyagban találtatnak, a szel

lemnek alapja pedig magában az emberben létezik s ez

okból belső természetnek is hivatik.

3. s.

A gazdagság feltétele: czélirányos munka.

Valamint a belső, úgy a külső természet javai is

ônmagoktul hatalmunkba csak fölötte ritkán s kis mérték

ben jőnek, hanem munkásság, több vagy kevesebb mun

kásság által szerezhetjük meg azokat. Tehát munka a gaz.

dagság feltétele.

De a munkának mind egyeseknél, mind főleg nem

zeteknél jól elrendezett- s felosztottnak kell lennie.

A ki valamely víztől, mocsártöl megakarna szabadulni, az által

hogy a vizet annak csak partjára merítgetné, nem sokra

menne. S a mely gyáros, minden munkásait egyszerre egy

foglalatosságra szorítaná, vagy az egyeseket is hol egy, hol

más munkára hajtaná, valamint ő maga mind idejében, mind

értékében kárt szenvedne, úgy munkásai is sem egy, sem

más foglalatosságban elegendő készséget nem szereznének.

Szintén a mely ország a munkát kebelében jól fel nem

osztaná, avagy egyik nép-osztályt a másik fölött pártolná,

igazi jólétre számot soha sem taxthat.

Tehát nem csupán munka, hanem czélirányos, t. i. jól

elrendezett sfelosztott munka az országos jólét vagy gazdagság

igazi feltétele.

i) Carl Heinrich Ludwig Pöliez. Die Stanlsuissenscllallon im Í.i«~hl«~unsrer

Zeit. Leipzig. 1827, zweiter Theil. 14. Ü.)
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4. §.

Különhféle munka a szellem s természet

országàbau.

Kik Ieginkàbb szellemileg munkálkodnak, vagyis а

tudományok s müvészetekkel akár elméleti, akàr gya

korlatilag is foglalkodvàn, így törekszenek шаге _s gaz

dagsâgra, tudósoknak (tàgasb értelemben) és müvészek

nek hivatnak , kiknek közelebbröl szellemre, szellemi ja

vakra. vagyon, mint eszközökre vagy kùtfökre szükségök.

Szabad legyen mindnyájokat s z el I е mi m u n k á s 0 k-

n ak hívni.

A kik рейд; föképen anyagi типы! üznek (bàr több

s kevesebb -szellemi munkàval páyosítva), két föbb Osz

tàlyt tesznek:

1. némelyek nagyobb részint a külsö természetre

tàmaszkodnak, vagyis a lermészet közvetlen adományait

gyüjtik, gyarapitják, nemesitik; és termesztöknak vagy

f ö I d mi v el б k n е k (tàgasb értelemben) hívatuak. Ezek

nek közelebböl fóldre van mint kútföre szükségök.

2 mások leginkább ада! munkájokra lámaszkodnak.

Ézek ismét kétfélek:

a. kik а természet közvetlen adolnányait (a nyers ter

mékeket) az ember czélszerübb s kényelmesb éldelelére

feldolgozzàk, kikészitik. Ezek a mívesek u. m. kézmí

vesek, шаговой, mesteremberek; s közelebbröl saját

munkàsságukra és testi ügyességre van szükségök.

b. kik akàr a nyers termékekböl, akár а můkészit

ményekbôl, söt az eimemüvekböl is a fólösleget valami

más dologgal becserélve megveszik, s másoknak, kik ne

Каши azok hiàval vagynnk, islnét eladják. Ezek akeres

k e d 6 k. S ezeknek közelebbrôl vaiamely csereeszközre ,

melynek iegalkalmasb neme a nemes ércz vagy ebböl

készüit pénz, ‘аду ennek képviselöje a papirpénz, vagyon

„внаем. ')

I) Vannák minden nembev, kik munkásságaikat másoknak (egycsek

‘аду lársaságnnk) Icköńk. Ни!‘ slolgáknnk (egzyesek ‘аду 1n'rs:\s.'ig

1 *
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Ezek mintegy kapocs és lílnczszem а többi munkálkodók közötl.

Ezek egyik munkàsnál s а mld egyik végén fólkeresik a nyers

terméket, fólkeresik а můkészilményt, fîìlkeresik az elmemû

veket,s шока! más munkáshoz, Швей azokra akámúkêp szük

sége van, s a fóld más végére, hol azok nem találtatók, el

viszik. Fölkeresik az embert egyik (дадут! а màsikig, vesz

по!‘ tôle, adnak neki, munkásságůnak jutalmát igérik, pénzö

km vele megosztják s б‘ mvabbi mlmkàra serkentik st. sl..

Ezek szerént a nemzetek jólétèt hárnm alap teszi 1. ter

mészet (természeti töke), 2. шапка (meslerséges löke). 3.

megtakarltolt ‘щ fólöslegtóke (pénz).

5. S.

lparüzésnek mit hívunk?

Az utolsó két osztály, mely nem közvetlenül а ter

mészet utàn, hanem Iegìnkàbb saját munkássága МЫ

törekszik gazdagsàgra, iparüzö osztálynak, iparoszlálynak

neveztetik, s munkája iparnak (szélesb értelemben).

Néha pedig szorosallb értelemben csak a mivesek

osztályát hívjàk iparosz1álynak.

6. S.

Ipar és kereskcdési törvény.

Minden polgári társaságban kell lenni okos rendele

teknek s törvényeknek mind а munka czéllrányos elrende

zése és felosztásàra, mind a jólét eszközei- s kútfejclnek'

könnyebb megszerzésére s igy a gazdagság emelésére,

hogy L i. a szellemi munkás mínél több szellemi javakat

(tudományi s müvészeti ösmereteket) gyüjthessen; a ter

mesztö а fóldet minél löbb s nemesebb adománym kin

szeritse; a míves munkássága minél szabadabb, de jól

elrendezett s felosztott legyen, ós végre а kereskedö mi

nél több csereeszközzel vagyis pénzzel birjon.

szolginuli) ne\'ezlf^1n<~k, llc szinlc csak п nmndoll u.<zlúl_\'uL vnlame

L\i1\'(~l,c tartoznak.
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Azon törvény, melyet valamely orszàg az iparnak

párlulása- s emelésére alkot, ipartörvénynek hivatik, mely

nek еду része а kereskedési törvény.

S a mi czélunk e jelen munkában épen a kereskedési

törvény.

Ennck pedig egyik, söt föágál teszi а váltójog, ‘аду

vàltótörvény. ')

I) Úgy hiszem, c hclyütt nem lesz fòlösleges, a jognak és törvénylxck, s

a 11е11б 1111211 különbségnck némi fogalmát adni.

Az ember boldogságra "еду s е21 Iétcsítni ls törekszik. De az

cmbcr nem maga él а világon, hnncm cgyütl, egy társaságban más

emberekkcl, (hozzá hasonló, íßzszel és erkölcsi vngy szellemi szabad

sággal fclruházott cmberekkcl); tehál boldogságát csak úgy képes, úgy

szabad létcsilnie, hogy cz mások boldogságával megférhessen. Ezeu

társasági szabadság а jog. - De czen szabadság korlátolt szabadság.

Mer! szabad ugyan cszközölnöm boldogságomat , do úgy hogy a mások

boldogságával megférhcssen; tchál. a mások boldogsága korlálolja, s

mintegy mcgköti az enyémet. lgy van ez minden emberro nézve a

másokkali viszonyban ‘аду társaságban. Tehát másoknak is szabadsága

velem viszonylmn szinte korlátolt, szinte kötött. Ezen korlátoltság a

tálsasági kötelcsség vagy jogköœlesség. S mind cz, látjuk, (cmberi s

különösen szellcrnl) tormészetünkben alapszik.

De az embcr gyarló s véges teremtmény. Magától nem mincligI

akarja, s nvm is mindig tudjn а 1101111101 ösmcrni, szabadságát sokszor

kicbb terjcszti s kötclességét nwgsérti. "еду cz ne történjék, vagy

Iehelô legkevesebbet lörtónjék , vezetôrc, sôt ha ellcnszcgülne, klnszc

rilörc van szüksŕge. Ez legtökélctcsebben azon nagyszerů intézct állal

vnlósílhntó, melyct országnnk nevczünk. Ebbcn minden jogok és kö~

tclességck cz(lirányosal)ban megállapítnlnnk , а korlátok pontosan kimé

rclnek s nz áthágások visszaigazímtnnk, és ekkónt 11 korlátlzm szabad~

sággal visszaélés, (avngy víssznélllctés) megzabolázlntik, megtöretik.

Innen а magyar „törvény“ ncvczel. S innen а lcvôlcgcs, nzaz vnln»

mèly olszáglmn tetllvg megállapított jog, nznz törvény. — А jog 1ch:it

kélfélc: 1. tcrmészcti (nz cmber lcrmészclében nlnpuló s innen magya

|'zì7.:lm|ó) és 2- tevôlegcs (valamcly orszá,'..'ba|l lettlcg mcgállnpílolt) jog,

s vz 111611111 ogy szóval töl'\'ó||ynck is hivnlik.









ALAPTAN,

VAGYIS

l~:l..òl«‘oGAL1v1An.

ELSÓ SZAK/isz.

Váltínüzlet (ìvechselgesclläft).

7. S.

Mindenek elött a vàltóüzlet tudása szük

séges.

A „дном foglalkodâsok so k kal b о п уо | о do 1

tabbak és többféle alakokban jônek clö,

mint más polgàri cselekménye k. Innen a jogi

fogalmak ezeknek megösmerte elött csaknem érthetlenek

volnànak. A váltóval foglalkodásnak pedig kél faja van

l. a va'1ltóüzlc1, vagyis a vàltó adàsvevése 2. a ‘МЮ

lieváltása. Ennél Гоша е:еп alaptan is két szakaszbul АН.

Az clsö szakaszban foglaltatik a váltóüzlet ennek czéljá

val едут! s ezekböl folyó jogviszonyok és magyaràzatok;

a másodikban а váltó beváltása s szinte ebbôl folyó jog

viszonyok és magyarázatok.

На van tevóleges (из: valamely országban а törvényhozó-

nak nyilván kijelenlett akaratja (та! megszabott) törvény,

meiy а polgároknak megelözött cselekményeiböl Телец ki, s

melynek szahályai Pzpn «.self~km¿~n_vPki'e alkalmazlaltak; (жду
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löleg a \'àltótöi'vény ilyen. Nagy tekintetů М!‘ bizonysága sze

rént az elsô rendeletek a váltók iigyében nem is voltak egye

bek, mint а már azoknak megjelente elött gyakorlottlés fenn

állott szokások. I) Söt meg mai napig sincsenek az egyete

mes alap-elvek, melyeken kellene minden egyes nemzetek,

tarlományok váltótörvényének sziikségeskép alapulnia, tökéle

tesen kifejtve s rendszeritve, I) holott már а Maik szàzad

ban щипцы: egyes váltòrendeletekre. *) ‚

Е jelen elöfogalmak ily alap-elveknek felállitàsát годах

próbaképen tárgyazni. Ezeknek pedig megértésére mulhatlanúl

megkivántatik, mint mondottuk, söt ezeknek еду részét teen

di a váitòiizlettel s ennek ezéljával, természetével elóleges

megösmerkedés. Ezen ‘единым anépnek csak еду osztàlya,

а kereskedök elött levén leginkább ösmeretes, innen töitént

az, hogy a jogászoknak mint ezen f0gla.1kodásba.njáratla.nok

nak a váltòjogrul többnyire ferde nézeteik voltak, melyek a

kereskedök gyakorlati nézeteivel душах: egészen ellenkeztek. ‘)

Ezek meg a jogphilosophiával nem levèn ösmeretesek, magn

kat amazok ellen védeni nem tudák.

8. §.

Legtermészetesb faja s példája а Và|tÓ

üzletnek.

Ninos természetesb doing, Еду szól egy jeles vàltójo

gász, 5) mint az, hogy ha va lak inek a távolfekv ö

1) Dr. Carl Einert's: Wcchsclrccht nach dem Bcdürfnisz des Wechselgc

schäftes im neunzehntcn Jahrhundert. Leipzig- 1839. Einleitung.

I). “псом August Wagnefs: kritisches Handbuch des in den öster

reichisch-dcutschcn Staaten geltenden Wechsclrechtcs. Wien. ErstcrB.1nd

1823. §. 13. (А 2djk kötet1824-, a harmadik 1832ben jelent mcg).

2) Eincrt Идиш munkájának szinte érintctt bcvezctèsében.

3) Georg Friedrich v. Martens: Versuch einer historischen Ent\vickelung

des wahren Ursprungs des Wechselrechtes. Anhang

1) lìinert Einleitung, és §. 23.

5) Sonnleithncr lgnácz ily czimů munkájában: Ignaz Edlen von Sonnleith

ner’s: Lehrbuch des österreivhischeii Handels- und \Vechsclret'htcs. Wien

1832. Q. 378
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azou egy helyben mind fizetni, mind kö

vete l ni valója vagyo п, adósának meghagyja , hogy

а lartozást ‘аду egy részét ugyan esak ott helyben annak

fìzesse, kinek meg Ö adós. Lássuk példában.

Nagy Imre Debreczenben adós Graf Mátyásnak Bécs

be ezer forinttal; de ugyancsak Béesben adós Móricz Fülep

Nagy Imrének ezer vagy több forinttal; tehát Nagylmre

Gral' ll1átyásnak a. tarlozott pénz helyett еду iratkát küld,

melyben meghagyja Móricz Fülepnek, hogy helyette Graf

Mátyaist fìzesse ki.

Ezen iratka {вып pénz helyett kiildetvén, pénz he

lyétváltja fel s (magyarùl) váltónak (helyesen) mondatik. ')

9.ldcgen ‘ММ leglényegesb fogalma.

Imc kószen vagyunk а váltó leglényegesb fogalmával.

Nagy Imre t. i. sajàttarto zá. sát ‘(Не különb ö z б

1) Más nyclvckbcn а vrillóimk nove s jclciilése a törlénet-iráshól s pénz

váltóknál szokolt úlalványokbul magyaráztalik. Népesb helyckcns fôleg

sokadalmakban pénzvállok lólezlck, kik a kcv(sbé hnsznńlhaló pónzt

p. о. nagy nemůcket s idcgen országhclieket használhnlókkal vállot

lák fel, главу pcdig csnk icvelcket “так nzokrul, ШИН! nzon esetbcn,

`midön valaki iallácsosbnak lartá, hoéy pónzét az ily p(nz\'állóknál lc

gye lc, mint szünlclcn magával hordozza. lla már must а lctcvönck

Íizctnie Жене", vsak а pénzuiltóhoz szóló ú1nlványl«'ul0t1 pénz helyctt.

A1. is mvgtörténhclett, hogy valnnlcly idegcn "аду summa pónzt vcvén

be adósnitól "аду olndoli. árúibói, wszclycsliek tariá vala az! magávnl

nagy útra akár Рама, akár lalán más vásárra viuni, мы lctelte az!

valamely hitelcs pénzváltónál, Мне}: úgy is löhbfclé vállóhankjni s tár

sai lévén, ez а pénzrôl úlalványt то", а mclynek ér1elm¢.'ben a mon

doltak szerént löbhnyire keltôs i'el\'zil1zis fngliillziiott u.m. 1. egy llely

пе!‘ а másikkal fclváltása, 2. az adult pólizlicineklwk .az útalványozol

„диких fclvzillása, st. Wagncr‘s Krilischcs Handbuch М. 8, 9. I)r.(`|eorg

Karl Tr«itschke’s: Alphabetische Enryvlopncdie der Wechselrechte und

Wechselgesetze. Leipzig 1831. (Её! kötethcn) „Wechsel“ szó alat1.§- 1.

- S innen neveztelctt volna ezen utalvány váltólevéinell (németůl:

Wcchselbriel', дым: (‘атЫцгп , litlerae cambialcs, olaszúlz lcllera di

vambin, 1'ran(‘ziá|'|l: lellre de rhnngo, :ingolul: bill nl' exchange, sl.)
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ídegen szomélyre M óricz Fiilepre ruliáz

z a s minlegy rátolja egy levelkében, miért az ily valtó

idegen valtónak neveztetik s lényegében ily forman hangzik :

Debreczen st.

Fizessen ön (t. i. az ados Móricz Fülep) GrafМаша:

réssére vogy rendeletére eser [отцов

Móricz Fülepnek vagy латы Fülepre (t. i. szól).

Bécsben.

Nagy Imre. ')

 

10. §.

Személyek.

Nevezzük most e három személyet köz neven, u. in.

a levélke irójàt vagy adóját Nagy lmrét ki b oos álo

nak (Aussteller), Móricz Fülepet kire amaz az adósság

kifìzetését tolta vagy ruházta, f i z _et б n e k (Zahler),

Graf Mátyást pedig, kinek részére adatolt a valtó, va'iItó

tulajdonosnak (Wechseleigenthümer) ‘ищу vàllóhite

lezönek (Wechselgläubiger): ekképen a lényeges szemé

lyeket is ösmeijük.

11. §.

Hatarozottab neveik.

llatavozottabb neve a kibocsátónak t. i az ily (idegen)

vàltóban: tukmáló vagy tukvanyzó (Trassant) ,

minthogy tartozásàt más (idegen) személyre tukmalja vagy

tolja ‘аду ruházza; а fizetöé: tu k rn á lt vagy tukványzolt

I) llt meg nem rzélunk tcljes ‘МЮ! irni minden kellékeivcl, cz lnagailm

a vállójogba 1:u1ozik, itt pedig rsak a lcglénycgcsb clôlogalmsikra van

szüksëgiìiik.



13

(der Bezogene, Trassat), kire а tartozás ruháztatik ‘аду

tukványoztatik, a vàltóhitelezôé a magyarban: rendelö

(németül szó szerent: Disponent), тег! б rendelkezik a

váltóval, vagyis 6 kivànja meg annak erejével а fìzetést.

Magának pedig az idegen vàltónak más neve lehet, ha

telszik, tukmalevél vagy lukvàny, törvényünkben: intéz

vòny. I) Más nyelvekben az olasz után annak neve: Tratta.

12. S.

Egyszerü tukvány.

Ha a példában Gr.1fMátyás mint rendelö (vagy intéz

vényes) a vàltólevelet а tukványzottnak (intézvényezettnek)

elö is mutatta, akker már amaz rendelöbül bcmutatóvń

(Praesentant) Iesz, a tukványzott рейда, ha alevelet elfo

gadja, azaz kifîzetósét ajánlja, elfogadóvá (Acceptant). ’)

De lehet a bemutató а rendelötül különbözö személy

ls, azaz nem ö maga megyen а tukványzotlhoz hanem mást

biz meg arra, hogy a ‘МЮ: clfogadás végett bemulassa;

söt majdan а Íîzetés végetti bemutatásra ismét вы màsi

kat bizhat meg.

E szerént mâr б‘ $2етё|у is foglalkodnék az ily vàltó

val , de a mondottakból szinte láthaló, hogy rendelô s kétféle

bemutató azonegy személy is lehet; innen következik , hogy

lényegileg hàroln fö személy foglalkodik a mondott idegen

vàltóval u.m. 1. tukványzó, 2. tukványzott (illetöleg elfogadó),

I) A magyar váltótörvény az idcgen válu'm:|k intézvény nevel Мои.

|ппсп а lukványzó intézönek, s а tukványzott inlézvényezettnek, а ren«

delö рай‘; int(zvónyesnek hívalik.

Е munkának sokau hibliul tulnjdoniták , hogy а törvény ncvezeteitöl

különbözökct is foglal mngáb:ln Ugyan ладу dolog a fóntebbi ké!

‘югу három kûìönbôzó szót megtanúlni! Azonban můszóim mind irók

nál, mind perekben széltire hnsználtatnali; mi ш mutatja Воду nzok

szinte helyosek, ha nem helyesbek mint a fólöttc tág ós több (тети?

in l ё: ‘‚’ é n y és ebböl származlalo¢tak Lásdalább а 22-6- alnttì jcgy

мы is.

) Az kìnél а benllllntás lörténik, отдаёт е|бЦ bemlltnlosnak (l’r.’isenI:\I)

пока" непгепишй. ` `
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3. rendelö (illetöleg bemutató). S a. kétféle bemutatók ha

különbözö személyek volnànak is, а mondott vállóban, leg

fólebb segéd “аду mellék személyeknek tekinthetök , nem

pedig lényegeseknek; mert a váltóval foglalkodás а mon

dott esetben nélkülök is 1negeshelik._

Az idegen vàllók ezen nemét,.mely-ben lénye

gileg harom föszemély fe glalatos, egyszerü

tukványnak nevezheljük.

Jegyzet. Lehetnek váltók, mellyekben megnevezett rendelö 1111105,

hanem csak közönségesen „a bemutatónak“ (au porteur)

szòlnak (p. 0. 112е55еп ön a bemutatònak), mely kilétel ere

jével azt fìzetés vègett akárki bemutathatja. Magyar törvény

szerènt azonban ilyenek nálunk nincsenek., mert nálunk, mint

alább lá.ta.n(1iuk, a rendelö (‘аду intézvényes) nevének kilé

tele lényeges kellék a váltóban.

13. §.

llàtirott vagy összetett tukvány példája.

Vegyünk más körülményl, a. mi még gyakrabban

elö szokott fordulni.

Nagy Imre Debreczenben (mint az elsö példában

is mondottuk) adós ezer forinttal Graf Mátyásnak Bécsben,

és szeretné vagy eljött az ideje ezen adóssàgot leflzelni.

Azonban Nagy lmrének magának (ellenkezöleg mint az elsö

példàban) ninesen Bécsben adósa, kedve sincs а pénz

elküldéseért újra költeni, vagy azt maga vinni. Keres és

megkér tehàt otthon (t. i. Debreczenben) más kalmárt,

a kinek Bécsben szinte ösmerettségei 5 viszonyai vannak,

p. о. Szabó Pétert s ez feleli: igenis van neki jó ös

meröse (söt adósa) Bécsben, 5 ezzel az adósságot kill

zettetheli. Nagy imre tehàt leszámlàlja Szabó Péternek

az ezer foríntot ') és Szabó Péter (kibocsàtó) megirja

1) Vagy lehetó, hogy nem számlálja, hanem esak leszámlálandását lgén,

és Szabó Péter az Ö sznvára, miul. jó hitcléról ösmcreles és helybeli

kalmár szavára hiszeu, avagy pcdìg különhen 15 , mint kereslaedôlmèl

szokoll, számolaìsnik wlgylmk fg_\más.§al_
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a vállólevelet, mellyben ösmerösének (vagy saját adósà

nak) p..0. Adler Ferencznek Bécsben meghagyja (rátolja),

hogy Nagy Imre (rendelö) szárnára. fizessen ki ezer fo

rinlot, s ekképen ezen Ievelet Nagy Imrének általadja.

Ugyde Nagy Imre maga nem akar Bécsbe útazni (akkor

talán ezen levélre sem volna szüksége), tehát Nagy Imre

maga ismét reá iija а levélre (a bevett mód szerént а

levél hátára), hogy helyette Graf Mátyás (kinek szàmàra.

kellene tulajdonképen a pénzt küldenie) rendelkezzék,

ily formân:

 

Helyeztem

GfafMátyaîmak

Kebst.

NagyImre.

S igy küldi el és engedi а: neki a vàltólevelet, mely

módon а hátirott ') Iön váltóbeli követelö- vagy hite

Iezövé. S ezen hátiràs (Indossament) újabb cs е

lekménynyel szaporitvàn a foglalkodást,

а tukvány összetettnek méltán nevezhetö. Annyival in

kàbb, mert ezzel a váltó valóban két egyszerů lukványt

foglal magában s ily vàltóbul két egyszerü tukvány1 lrha

tunk. Egyilmek személyei lennének: Szabó Péter (kibo

csátó), Nagy Imre (rendelö), Adler Ferencz (Iìzetö). A

másikéi: Nagy Imre (kibocsátó), Graf Màtyás (rendelö),

Adler Ferencz (lizelönek megmarad).

I Ezen példa igen gyakran elöfordúl а kereskedö vilàgban, s па.

gyobbszerů alkalmazását а 30. §ban látandjuk.

I) A ki a levél мы": iralik, hálirotlnak ‘аду hálirnlosnak (Imlnss:|1.1r),

а ki ráirja , hátirónnk (lndossanl) neveztetik. '
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И. S.

Sajátlagos jelleme.

A mondott példában s levélben Nagy Imre lévén,

mint rendelő megírva, ő maga a váltóval úgy rendel»

ke zik, hogy maga helyett ismét m ast ren

d el, mást nevez s ennek küldi el és adja a váltót.

Innen a rendelő neve más nyelvekben küldő (Remittent.

Treitskhkes Encyclopaedia „ Remittent “ szó alatt). De

még az első példából láttuk, hogy a rendelő néha kapó nem

küldő, s ezért a magyar „rendelő“ nevezet (vagy ha tet

szik: intézvényes, azaz intézvény birtokosa) amannál

sokkal alkalmasb. ')

Jegyzet. A tukvány annak kezében, kinek számára

vagy javára küldetik küldime (Rimessa névvel is szokott

l) A rendelő szó ellen azon kifogást lehetne talán tenni. 1. hogy a váltó

jogbeli ezen műszó „Ordre“ mely a váltóvevő vagy hitelező jogát je

lenti s mely a magyar váltójogban rendelet vagy rendelmény szóval

íratik, valamint az austriai (Wagner 46. б) úgy a magyar váltótör

vónyben is nem tulajdon értelemben vétetik s a valtóvexrőnek csak azon

jogát jelenti, mely szerint ez a váltót másokra ruházhatja. Úgyde le

betuek s vannak váltók, melyekből azon szó kihagyatván, ily rendel

kezőség nincs, következőleg rendelő sem lehet. 2. lla pedig azon szó

tulajdon szótári értelemben vetetik, midőn t. i. a birtokos a váltórul

akármi módon rendelkezik, akkor minden „атомном“, tehát a hát

irott is rendelő.

Felelet. Az utóbbi ellenvetés akár az „intézvényes“ akár a „váltó

hitelezö“ szorul áll Azonban azt is felelhetni, hogy a váltó későbbi

birtokosa igazán, csak helyettes, a rendelónek vagy inlézvényesnck,

mint első váltóvevônek helyettese. - A mi pedig az első kibgást il

leti, t. i. mikor a váltóhitelező a váltót másnak át nem engedheti (az

az maga helyett mást nem rendelhet), rendelönek nem hívatlratnék -

ez csak szabályon kívül s a váltók természete ellen van, mint alább

fogjuk látni. Legnagyobb erősségem pedig a rendelő szó helyessége mell

lett abban áll, hogy a külföldi s köztük austriai jogászok is (p. o.

Wagner 5 236) a rendelkezőséget (das Recht mit dem Wechsel zu

disponiren), abban helyezik, hogy a váltóhitelező a váltót mind másra

ruházhatja, mind maga szmnára killzettetheli.
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hlvatni (Julius Emanuel Bibanco`s Vorträge über die llan

delswissenschalìen. Zweiter Theil, SS. 10, 11); de ezen

szóval fólötte ritkán s többnyire csak kereskedöi könyv

vitelben ‘Моей s nemcsak váltó, hzmem másféle pénzkül~

deményt is jelent. (Treitschke ’s Encyclopaedie „Rimesse“

szó alatt).

15. §.

A hàtirás lényeges a inondoll váltóban.

A mondolt háiiràs pedig Щ lényeges foglalkodás, és а

hàtirott új lényeges személy а mondott lukvànyhan. Mert ezek

nélkül az àtadàs meg nem eshetik, söt ezek nélkül a tuk

vàny a mondott esetben czéltalan, meg káros is lehetne.

Példákkal világosltsuk.

Tegyiik fel, под Nagy Imre (mint rendelô) hátiral nèlkůl kiildi

el a. tukványt. Lehetó ugyan, hogy Adler Ferenez a hemuta

[спад а pènzt Штаб, de hàtha bemutató nem Gral” Màtyás

(vagy megbizottja) volt? mert a ‘Ш nelalán темам enuek

kezébe keriilt volna, p. o. az ùlban, elveszett vagy elsikkadt.

Hátha Gral Mátyás, bár 6 maga volt is а bemulató, csalni

akarván, nem ваш nevével nyugmlványozta а válto kilizetését?

тег! az ô neve аду sem volt sehol a vellón. наша a1ukvány

zoll ludvàn, hogy a rendelô Debreczenhen van, és más ide

gennek, mint ki a vàltón Sehol sem штык, nyug1alvànyozá

нага а kiflzetèst tanáesosnak nem tartván, azi mèltó joggal

megtagadja? ’

Vagy Шаг) Nagy Imre helyell tüstènt Gral’ Mátyást lehetne

rendelönek imi? Làssuk. - Az elómutatás következtéhen Ad

ler Ferencz a váltòra Его". pénzt Gral Mátyásnak kilize1i,s ek

képen az iratkàt Graf Mátyásnak . a.zon elösmerèsével egyiitl, hogy

ki vagyon elégitve. magàhoz ‘азы, vele Szahó Pétemek mint

lnboesàtónak be is szàmol; de ki tudhatja ezelrbôl. kicsoda

Бит! tulajdonkepen? ha Nagy lmrênek (mint Graf Mfllyàs

Y 2
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adósának) neve a valtón sehol nem all. Nem hagyatnék-e ily

módon rés a esalásra? Graf Mátyás ugyan Folvette a pénzt,

azonban adòsságát Nagy lmrén meg követelhetné, men hiszen

Nagy Imre neki semmit sem lizetett, a Nagy Imre neve se

hol sem all. ‚ ‚

Lálhatni ezekböl, hogy а mondott példaban oly hât

irat nélkůl, melyben az àtengedés fejeztessék ki`

a vàltót másra ruházni nem lehet, s adossagban

általadni nem tanáosos, tehàt а hàtirás lenyeges ese

lekmény a. mondott váltòban ') azaz a rendeló altal küldött

tukványban.

16.

Összetett tukvány személyei.

A példát szemünk elött tartván látjuk, hogy 111 már

négy különhözô lénye ges személ yjöttafog

lalkodâsha, u. m. ‚

1. Szabó Péter, mint kibocsátó vagy tukványzó.

2. Nagy Imre, mint rendelö (v. intézvényes) s ille

töleg hátiró vagy àtengedö ,

3. Adler Ferencz tnkvànyzott (vagy intézvényezett).

4. Graf Màtyás hàtirott ‘аду rendelményes vagy

rendelö helyettese (és illetöleg, ha 1. 1. maga mutatja be a

váltót, bemutató). ‚

Rendelö, mint làtluk, kettös minöségben fordúl elö,

1. kapje. vagy veszi, 2. átengedi vagy tovább adje. a váltól;

Megfoghatlan, még ezen természetes és lényeges felosztás is

(egyszerů és összetett tukvány) egyetlenegy valtotudományi

munkában sincs tudtomra érintve. S innen van, hogy némely

1) Egy harmadik számolására ugyan lehelne imi a váltót, a midôn a bál

ìrat, mint aláhb (21. б.) fogjuk látni, elmarad; de az ily váltó nem

oly tökéletes, mint a hátirott; a mi szinte alább (49. б) fog то;

magyarazlatni. Azonban 111 is еду kiilön úlalvány lappang. -
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Ш) csak két l), más három I), más négy з) sőt öt ‘) személyt

tart különbség nelkül minden tukványra lényegeseknek.

п. §.

Példák,midőnnemcsak adósság lerovására

és nem kereskedők is használják

az ily tukványokat.

Lássunk még némely eseteket, midőn nem kereskedők

is használhatják az idegen váltókat.

Valaki m e s sze aka r ú taz ni, p. o. Pestről Páris

ba. A pénzt magával hordani alkalmatlan s nem is taná

csos. Elmegy tehát valamely hiteles kereskedő házhoz, ki

viszonyban áll párisi kalmár-okkal, pénzét nála leteszi, p. o.

ezer aranyat, s ezekről csak váltólcvelet adat magának,

melyben valamely párisi kereskedő megbizatik, hogy ez ott

fizesse le neki az aranyakat vagy ezek értéket. (Egyszerü

tukvány). .

Vagy valaki Angliában v al a mi t, p. 0 angol pari

pákat a k a r v e n n i, de magának odaútazni most sem kedve,

sem ideje; azonban van is ott egy meghitt barátja vagy

ösmerőse, kire az egész vásárlást minden tekintetben biz

hatja, csak pénzt kell neki küldenie. Elmegy tehát egy

hiteles kalmárhoz, váltólevelet veszen tőle s ezt Angliába

küldi. (Összetett tukvány).

Igy küldhetnek pénz helyett váltót kormányszé

kek követeiknek; apa, messzeútazott fiának; magá

n o s o k , távollevő ügyvivőiknek st.

l) A kik két személyt tartanak a tukványban lènyegeseknek, azok a tuk

ványozottat minden tekintetben csak lneghatalmazottnak vagy képvise

lőnek nézik, p. o. Zimmerl (J. M- Edlen von Zimmerl’s Anleitung zur

Kenntnisz deswechselrechtes. Wien.S 12), Leuchs (J. M. Leuchs's Voll~

ständige Handelswissenschaft. Nürnberg. 2. Theil, §. 592), 51.

2) Wagner M. 141--143.

3) Stetlner György, Váltójog- Pesten, 12. б.

1) Sonnleithner, б. 389.

2 ц‘



20

IS. s.

De mindig kereskedők által.

A mondottakat csak nagy hírü és hiteles kereskedő

házak által eszközölbetni, mert kivált idegen országban,

nem fizetnek minden ösmeretlen ember ne

vére s aláírására, úgy hogy könnyen csalások is

történhetnek ilyes tukványzásokkal, azaz valaki azt hazud

hatja, hogy van külföldön ösmeróse, azonban míg aval

tó, például Párisba vagy Londonba megy, s innen, mert

senki sem fogadta el, visszajő: a kibocsató a fölvett pénz

zel együtt már odább állott. Innen a nevezetesb váltópia

azokon p. o. Bécsben a csalás elkerülése végett csak nyil

vánosan a börsén, (tőzsdén), avagy Sürgetős esetben

valame] megbitelt váltóalkusz (Wecbselsensal) jelenlété

ben sza ad az idegen helyre szóló váltókat adni s venni. ')

Hogy a vâltòsummàt mindig azon pénznemben kell imi, mely ott,

divatos, hol a váltó ki fog fizettetni, természetes; tgy például

Londonba írjak sterlingekben. Párisba шпионы“ st.

19. Ё.

S illendő díj mellett.

A- kereskedók méltán kívánnak (Щ! az ily tukványzá

sokért, bár a pénzt a váltókért fölvették. Mert

l. az ily tukványzás nekik szinte költségbe p. o.

levelezésbe s idővesztésbe kerűl,

2. néha nem is lévén adósa a tukvímyzónak a tá

volbelyeken, arról is kell aggódnia, hogyaváltó-su m

ma a tukványzottnak el őre, bár költséggel is, vagy el

küld essék, vagy akármimódon lödöztessék; mert kü

lönben megeshetik, hogy ez a váltót el nem fogadja, s

akkor a váltó vísszajövén , minden költségek, sót történ

hető károk a kibocsátóra háramlanak.

l) Wagner. б. 2h0
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3. sót ha mind ezekre nézve a váltóadó vagy kibo

„то legkisebb aggodalomban sincs is, mert biztos és

számos összeköttetései és viszonyai vannak, de ez szinte

csak az ó érdeme, s méltán díjra, tözsérdíjra (Pro

vision) tart számot.

'20. §.

Saját rendeletrei tukvány szinte egyszerü

és összetett.

Vannak esetek, midőn a kibocsátó saját maga ré

szére s rendeletére adja kia Váltót, p. o. Nagy Imrétől

Debreczenben megveszen Móricz Fülep ezer forint ára

gyapjút, úgy hogy ez csak Bécsben bizonyos idő p. o. két

hónap mulva fizessen, vagy fizettessen; Nagy Imre t. i.

akkorra úgy is Bécsbe szándékozik menni, vagy talán

épen hitelezője van ott, kinél a mondott váltó által adós

ságát vagy egy részét lefizetheti, Móricz Fülep pedig ezen

kis várakozásért talán valamivel többet isl ér a gyapjuért.

Nagy lmre tehát az alkura örömest reá ál s ily formán

lrja a váltót :

Debrecm st.

Kéz /zónap mulya fizessen ön nekem vagy „та:

rendelelemre eser forintot, mint туши mama

arat. (vagy: Értéke gyamúban).

Móz-ics Fûlepre Bécsben

Nagy Imre.

A--_--.--.

Ebben a kibocsátó azon egy s z emély a

rendelővel t. i. Nagy Imre, s neveztetik a szokott vagy

közönséges tukványok ellenében saját rendeletre szóló,

saját rendeletrei tukványnak. Tehát így egy

“папе; ebben lényegesen csak két személy fordút elő.

\
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De ha összetett, azaz, ha hitelezöjének, p. о. сгагма

tyúsnak Bécsbe akarvàn az ily ‘МЮ! elküldeni s adós

sàgban átengedni, ennek nevel is а levél hàtàra jegyzi

(a mit ily esetben múlhatlanúl meg kell tennie -_ l5.§. -):

ekkor egygyel több, azaz hàrom lényeges személy van az

ily tukvànyban. ’)

Más esel:

Graf Mátyás árukat НМ Bécsböl Nagy lmrének, s

еду úttal váltólevelet (t. i. a pénz megkérése vagy bizto

sitàsa végett) „зачёт rendeletére“, ekképen szerkesztve:

Bécs st.

Fíßessen ön е мат: fogna nekem ваш slyìü

magam rendeletére ew [отбить Ertéke árukban.

Nagy lmrére Gra/`Ma't_1/a'.s.

Debrecßenben

Kérdés: Kiesoda Года ezt Nagy lmrénél mint tukványzottnál be

mutatni?

Felelet: Vagy maga Graf Mátyás, akár levele ада!‘ vala

mely megbizottja által, ‘аду pedig, ha шип) bizonyos tarlo

zását (‘Жажда vele Graf Mátyás valamely debreczeni llitelezöjénél

(vagy akárkinél, a ki Debreczenbe útazand) fizetni, ezen hile

lezó, kinek neve Graf Mátyás által itt is a levélhátàra iratik, s

ez шип ily tukvány szinte összetetté vúlik.

2l. §.

Szàmolásróli kitételek idegen váltókban.

Figyelmet érdemelnek különösebben a tukvànyokban

а számolásrót szóló kilételek is.

I) llogy a хай! rendelel.rei lukvány elfogadás nélkiil semmit sem él', lu'

mészetes, тег! mást sajál irásommal semmiife sem kölelezhl-lek , ha_

та!‘ ez ‘is el nem ösmeri vagyis alá nem irja azi , mint alább bòvclr

ben fogjuk látni.



23

А tukványzott ugyanis a magáéból nem tar

tozik s nem fog fizetni, hanem, ha egyébként

nem adós, meg fogja kívánni, hogy a váltósumma

egy vagy más úton p. o. pénzzel, árukkal vagy akármi

értékkel neki fódöztessék avagy megtérittessék. Az errőll

ígéretet néha magába a tukványba be szokták írni. Ha a

tukványzó maga ígér megtérítést, ezt irjaaváltó

ba: „és tegye ön (t. i. a tukványzott) számolásomba.“

De megeshetik, hogy amaz ezt egy harmadikra

útasitja ezen szavakkal: „tegye NN. számolásába;“ a

midőn t. i. a tukványzott talán ezen harmadikkal van kö

zelebbi viszonyban, avagy épen adósa annak. Még pedig

valamennyi összetett tukványt lehet úgy írni, hogy a hát

irat elmarad, hanem e helyett egy harmadik számolásá

ról szóló kitétel jön a váltó szövegébe. Vegyük a 13. S.

beli példát. Adler Ferencz ugyan megmarad tukványzott

nak, hanem Graf Mátyás rendelővé lesz, Nagy Imre pe

dig kibocsátóvá, és Szabó Péter, mint a kivel áll Adler

Ferencz közelebbi viszonyban, úgy jön elő, mint a kivel

ez, ha fizetend, számolni fog, ily formán:

Debrecßen st.

Fïsessen ön (t. i. Adler Ferencz) Graf .ìllátg/ds

rendeletére ezer forintot s tegye Szabó Péter sw

lnolásdba.

Adler Ferencen: Bécsben.

Nagy Imre

Úgy is Мат! а czélhoz képest, hogy Szabó Péter megmarad ki

bocsátónak s Nagy Imre jövend a számolásba, ha p. o. ezek

ketten úgy egyeztek, hogy Nagy Imre a váltósummat Szabó

Péternek most nem teszi le, hanem csak majd a tukványzott
I. i. Adler Ferencz részére akkor Fizetend, ha ez márielfogad
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ta чад ki is llzette a valtòt, es lgy Nagy Imre bizonyos leen

.dett benne, hog)I rendeltetésenek a vallo megfelelt.

Nein ritkan pedig a fódözés és szamolás úgy történik, liogy

11 tukványzott felhatalmaztatik, miszerént tukványzójának szà

molàsára szinte tukvanyozzon egy valtót, p. o. Nagy Imre Deh

reezenbén ados Gral’ Mátyásnak Béesben, ö neki рейд ma

gának van ugyen Bécsben ösmerôse, p. о. Adler Ferencz, de

adosa nincsen, hanem adósa Triestben vagyon, p. o. Banco

Lörinez; Nagy linre lehát, Béesben kelletvén flzetnie, Adler

Ferenozne tukványoz Banco Lóńncz számolásam Triestben,

oda ûtasitvan Adler Ferenczet, hogy ez megint amaga ozel

jához képest Banco l.örinrzre tukványozhasson a Nagy Imre

száinolására. Ezt hivják valtolovaglásnak (Wechsel

reiterei). minthogy едут váltòûzlet mint еду lovagnl a má

sikon. ') ’

22. §.

Sajat vàltók.

Mind eddig а tukványokról vagyis idegen váltókrul

beszéltünk, melyekben t. 1. а kibocsátó tôle különbözö

idegen személyt nevez meg lîzetönek (9 , I0. §§.)

De vannak ezeknek ellenében saját váltók, melyekben

а kibocsátó magamagát nevezi fizetönek,

p. o. a fóntebbi 20. §-ban érintelt elsö esetben, nem

Nagy Imre boesát ki váltót „saját rendeletérc“ a Móricz

Fülep által megvett gyapjúért, hanern Móricz Fiilep iija

meg a vàltót s abban adósnak ‘аду fìzetönek magát,` s

rendelönek ’) Nagy lmrét nevezi meg ily forman:

I) Váltólovaglás az is, midön valaki váJtóadóssá.ga'nak kilizcthetése végctl

ismét új váltókötelezést vállal magára.

1) Tórványîmk s там а szokás a saját váltóhani rn-ndulót is intézvényes»
nek nevezi. реф; intŕzvóny tulajdonképen az idvgen vallo, tehát in-V

tirzvńuyes is rsak idegvn \‘áltńl\an lehrt»



_„___ ` _ _ „J._„„.„ _. __ „_,______.._`_ _._ V_._.____...__..._~

Debreczen st.

KN /zónap mulva /ìsetek Nagy Imre rendelezére

eser Хотим. Értékét gy/ap/'liban kaplam.

. Én magamra (szól) Bécsben.

! Mórícs Fülep.

-_----_«»-- ‚- ————————_— ‚ _A

Ebben Еду egyszerüe n, lényegileg csak két sze

mély kivántalik, u. m. kibocsató (‘ищу fìzetö), és

rendelö. De lehet ez is összelelt, ha t. i. Nagy

Imre valamely hitelezöjénél p. 0. Graf Mátyásnál akarja

ezzel tartozásál lcróni: а Graf Màtyàs nevét ràirja (s mul

hntlanul rá kell írnia) mint Fóntebb, s ek ko r itt szin

te három Iényeges személy fog Ienni. ')

А suját ‘ММ! némelyek száraz "аду nem-valóságos

váltónak is nevezik. ’) Mások szeréut pedig az aszáraz

és nemwalóságos váltó (akár зад! az , akàr idegen) p. 0.

а franczia з) s auslriai ‘) vixltótölwény szerénl, midön a

lìzelési hely ogy a kibocsátásival, p. 0. Párisban bocsà~

то“ ki а váltó s a fìzetö is ott helyben ШИН. Austriàban

különösen az ily tukványl helybeli lukványnak (Platzlrattu)

nevezik, s a válóságos vagy formaszerénti tukványnak sok

kodvezéseilöl elesik, Franczia-országban рейд; váltónak

sem ösmerik. ’)

I) llogy a пай! válló a saját r1-nde|¢tr\-i lukványtól (ha cz vl van fogadva)

а mondotlak szerént kíìlsöleg abban Illniikìnbözili, hogy n хай! váltót,

mint kôu-lezò {счет az adós írja mvg, a saját rundelelrei tukvńnyl. pe

dig а ышыд (egy úttal elösmerését vagyis elfogndását az adós is reá

írván) minden kônnyen láthatja.

2) Швей. Achtes Kapitel.

з) Franczia: „Code de commerrc“ Art 110- „La lettre de vlmnge esl tirée

d’lm lieu sur un autre.

ц Wagner. ll. 39

5) Treiîsfhke: „Tr:|tle“ alim 6.1.
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Jegyzet. A magyar valtótörvény más lényeges felosztást nem

ösmér mint saját és idegen valtókét, s a száraz és nem-l'or

maszerénti vagy nem-valóságos váltók alatt egyedül a sajat

váltókat kívánja értetni; a tukványok közt pedig különbséget nem

teszen, akár egy helyben lakjék a fizető a kibocsátóval, akar

kiilönbözőn. S ezzel a dolgot nemcsak egyszerltette '),hanem

a törvényt a váltók igazi szelleméhöz, melly, mint alább fogjuk

látni, abban an, hogy a pénzt képviselje, s mire nézve mind

egy, a váltó akárhol fizettessék ki, jobban és czélszeriibben

alkalmazta.

Ezeket csak röviden érintők, mert minden bővebb öszsze

hasonlltásokat csak ott tehetünk meg alkalmasan, hol magát a

magyar valtótörvényt adandjuk elő.

23. S.

Váltóforgatás.

Valamint az összetett váltókban mindenütt a rendelő

maga helyett mást nevezett, s mindkettőjők nevét a váltó

határa jegyezvén, a váltót ennek engedte át: úgy rend

szeréntminden más rendelményesneküagy ren

delőhelyettesnek is) lehet maga h e l y ett újra m ás t

nevezni, azaz a váltót más nevének újra ale

v él h atára írá s áv al, akár adósságban, akár vala

mely áruért , akár készpénzért tovább adni (begeben) ;

vagyis ő azt másnak ismét eladhatja s átengedheti. Ez

hasonlóképen és így tovább. Ezen foglalkodas az úgy ne

l) Bízvást állithatni , hogy Wagner három kötetû munkájából, ha az austriai

váltótörvényben a valóságos és nem-valóságos váltók felosztása nincsen,

s mind a kettőre különböző szabályok nem hozatnak vala, egy egész

kötet elmaradott volna- Régibb törvényekben azon elv uralkodik: a vál

tók tulajdonképen csak arra valók, hogy a távolhelyekrei pénzkiildés

vagy pénzvitel költsége s veszélyeztetése „(elhárítassék ; de a mai gyakor

lat sokkal nagyobb hasznot fejte ki, mint alább fogjuk látni, a váltók

szelleméből , s a törvényt , mely az úgynevezett nem-valóságos váltók

nak kevesebb kedvezést adott, az által szokta kijátszani, hogy ál kibo

rsátási helyet ir a váltóra. Bécsben például, Pozson szokott kibocsa

tási helyül fóljegyczletni
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vezett forgatás. Az adó forgatónak, s a vevö f0rgatmà

nyosnak neveztetik. A kik a forgátmányost megelözik,

u. m. forgató vagy forgatók, rendelö, kibocsátóz elö

zöknek hivatnak; maga pedig а forgatmányos , ‘аду több

forgatmányosok az elözökrei viszonyban: következöknek.

Bemutattatván, ha ugyan szükséges, a váltólevél, ennek kiíize

tése megigértetik, de шёл csak bizonyos idó mulva, ‘аду ре

dig паев‘ ninos itt az ideje akár a hemutatásnak akár а kiIize

Iésnek. Azonban a váltóbirokos a kifìzetèsre várakozni nem akar,

тег! talán a kész pénznek tüstént jó haszníit vehetné. Alkuba

ereszti tehát a чаши olyannak, kiröl tudja, под heverö pénze

vagyon. A megkinált az alkuba. megegyez, а pénzt a. váltúért

кашей (s talán valamit Ката! fejében, а meddig L i. а kiÍize

tésért várnia не“, leszámit ')‚ és паче! az eladò мы а level

“шага iratván„ ezt magához általveszi.

Most шаг ezen utolsó hátirott levén а vállò birlokosa , е;

fogja ш ‚ ha szükséges, bemutatni , s annak ldejében Akiiìzettetn'

"аду pedig hasonló módon újra. eladni, és igy tovább.

Ezen foglalkodás neveztetik a mondott okbul szinte hâti

rásnak, határozottabban pedig lbrgatásnak, (Giro) men ez ál

tal a váltò forgásba jön, mint valamely ага vagy inkább pénz;

maga. az irat рейд forgatmánynak. Sa válló ekképen чаша fel

föképen а pénz helyét. És ha a forgatás nem mindigléhyeges

vagy nem elkerülhetetlen cselekmény is a’ vájtóüzletben, de a

mennyiben a váltókat pénzzé leginkább ez bélyegzi, fólötle

fontos, sót foganaljára nézve a fóntehb emlitett hàtirokkal min

denben egyenlö tulajdosàgu, miröl alábh bövebben.

Jegyzetek. 1. A ki a váltót eladja vagy forgatja mim

fönlebb látluk, hátirónak, illetóleg forgatónak (Girant) hivatlk,

а’ ki рейд meg- és átveszi, hátirottnak ‘гад llátiratosnak, ‘аду

forgalrnányosnak ’) (Giratar).

I) Ezcn leszámílás ‘аду leszámítolás az olasz nyclv után disoontónak петь

Ietik annál, а kinek Ieszámítnak, és escontonak (kiszámítolásnak) an

nál, a ki lcszámít.

1) Magyar vńltólörvényünk megküjönbözleli a hátiratot a forgalmánylol .

еду hogy ez amannak еду faja, miröl alább
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2. Van. «gy neme :i forgat.mánynak,- melyet iires forge!

mánynalá hlvnak, midön (leginkább) az elsó forgató (t. 1. ren

deló) ealpán a maga nevét (az á.tve\'óét nem) nja a level

наша, s úgy a.dja ш iováhb. Enn k az a czélja, hogyv csak

az utolsó hirtokos irja majd roá mint forgaimányos a maga ne

т, s addig foroghasson, а mennyi kezek közt esak lehet.

Ezt a tözsérvilàg igen kedveli, mert а közbejött forgatòk.

mint а kiknek neve sehol sem àllï, azéri nem felelösek.

21. §.

V il I tó fo l ya m (wechselcurs).

A` yáltóforgalàs vàltókereskedést von maga ищи, az

az a kereskedöi ‘Мёд; а vàltókbul is , mint minden forget

ható dolgokbul hasznot szeret és szokott kémlelni. Innen`

ered ai váltófolyam, ага: а váltó a гала kitelt summávnl

nem mindig egyemértékben (al pari), hanem azon néha

alól néha feliil adatik el,

Ezeu váltófolyam következö körülmények, s ezekböl

hùzolt kémletek által határo панк meg: I)

I. elôbb vagy' késöbb jön el a fizelés id eje

(-13. §.)

2. а vevöknek sok heverö p énzök vagyon, s az

ämlsoknak р énz re va n sz ükségök.

3. A készpénz elküldése töbh ‘газу ke

\_'.esebb bizlossággal jár. vagy épen tilalmaztatik,

мы“ többé чад kevésbé kénylelen az váltóra szorúlni ,

ki kész pénzt tarloznék küldeni (19. §.)

4. Egyik váltópiacznak sok`kal több ‘аду

kevesebb követelése van а màsik ellen, mint `

viszont p. 0. ha Bécsben sokkal több kalmár adós lon

doniaknak, mint viszont, tehát amazok váltókkal akarván

lizetni adósságaikat, s ott helyben kevesen lévén , kikuek

Londonban követelésök volna, sok a keresö vagy vevö,

I) Julius Hman. Bibam~o‘s Vorträge über die Handclswi§ensrhaflcn Drifter

Theil Q’. 92. Tr¢itsl'hke’s»linryvlnpìidie. „Пони“ szń ala".
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és kevés az eladó, s ekképen a Багет! àrù Ivngryis lon

doni tukváuy magas árra szökken.

llyenkor a та; folyásában mindenkép otthonos tö

zsér, nem is küldi a váltót igenyest Londonba, hanem más

vàltópiaczokon keresztůl. Lehelö p. 0. hogy a hamburgi

piacz a bécsivel viszonyban jelenleg olcsó , a londonival

pedig drága, tehát а tözsér esak Humburgba küldi avàl

tót, hogy aztàn itt adassanak el drágàbban a londoniaknak.

Ezen számolgatàs neveztetik vâltókémletnek (Arbitrage).

5. az is befolyással van a váltók àrára, ha едут

vagy másik váltópiaczun kisebb vagy nagyobb a fize

tendö pénznemnek Катар} а.

Hogy valamely váltópiaczra rendkivüli esetek , p. о.

kormányòknak kölcsönökrüli alkudozásai, há

b 0 rúk , nevezetes s ока dal m ak st. tetemes befolyás

sal vannak, magában értetik.

25. §.

Több példànyà. a vàltónak, midön kiìziilök

csak еду hasznàltatik. `

Sokszor félö, hogy а váltól evél ùtbanip. о. ten

geren el is vesz het. Тем! ugyanazon summa pénr.

röl több szàmú „шока: is (mind eredetiben) kérhetni'.

p. 0. elsö (prima t. i. lettera, innen: Primawecbsel),

твой (secunda), harmad (tertia) számúakat, a melyek

aztán mind külön alkalommal, például külön postńn kül

detnek el, hogy ha valamelyik elveszne is, egyik чад)’

màsik példány mégis а szükséges helyre julhasson.Y

Ezen szàmok magukra a vàltókra fel szoktak jegye1.

„та, ily m0d`on.

Ezen elsö váltóm танец fìzessen öu st.

Tovàbbàz

Ezen màsod vàltóm meltett (az elsö nem Ié

té b en - prima non existente ) st. lsmét:

Ezen harmad váltóm теней (az elsö és má

sod nem létéhen) st.
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I

És így, ha tetszik , tovább is.

A melyik ezek közül elébb jut rendeltetése helyére,

többnyire az mutattatik be, a többi pedig rendszerem fó

löslegessé válik. ')

J egyz et. Ha egyedül csak egy példánya adatik ki a váltónak,

ez egy e s n e k (sola) htvatik. - Minthogy pedig a saját vál

tók leginkább azok, melyek egy helyben maradnak, és így a

melyeknél ily esetben több példányra szükség nincsen: tehát

a saját váltót közönségesen egyesnek hívják. De helytelenül,

mert, a mint föntebb (22. §.) láttuk, saját váltókkal is alkal

masan lehet távolhelyekre fizetni, tehát azoknál is lehet he

lye a több példánynak.

26. §. _

Midőn két példány egymást egészíti ki.

Vannak esetek, midőn a váltónak több s illetőleg két

példánya egymást egészíti ki, úgy hogy egyik a másik nél

kül nem használható. P: o.

Valakinek Londonba küldendő tukványa vagyon. Ér

dekében fekszik (vagy a törvény világosan parancsolja,

például lát utánra szóló váltóknál), hogy az el f 0 ga dás

végett minél elébb bemutattassék, tehát tüstént kellene

a váltót Londonba küldeni. De az is érdekében fekszik,

hogy talán váltókémletből (24. s.) több valtópiaczon ke

resztűl f orgattassék az, a mikor természetesen ké

sőbb fogna az Londonba érkezni, mint ő akarja. Ilyen

kor több példány által segíthet a dolgon. Az egyiket ige

nyest (a drittura) Londonba a fizetés helyére küldi NN.

"tőzsérpajtása- vagy levelezőjéhöz, megbizván ezt, hogy a

tukványzottnál elfogadás végett tüstént mutassa be s a

másik megérkeztéig tartsa magánál. A másikkal azonköz

ben több s távolabb váltópiaezokon rendelkezik, reá a

szokott mód szerént ezt írván:

l) Wagner. g. 492. — Ezeket: első , másod, st- a levélke atyjára is ír»

hatni.

ь
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Az első van elfogadás végett NN-nél Londonban.

S ez így lejáratig (bis zur Verfallzeit) vagyis a {ize

tési határidőig szinte a fizetés helyére Londonba érkezik,

melynek utolsó birtokosa, ennek előmutatása után a fón

tebbi bizdmányostul az elsőt is magához veszi, és az el

fogadótul a fizetést csak együtt mind a két

példányra kapja meg. Az egyikre azért, mert arra

van az elfogadás felírva; a másikra azért, mert arra van

nak a forgatók s forgatmányosok, különösen pedig az

utolsó forgatmányos vagy birtokos, a ki csak így fogja

jogát igazolhatni, följegyezve. l)

27. §.

Visszapillantás a váltók felosztásaira s a

lényeges személyekre.

Ha a mondottakat a többféle váltókra nézve egybe

vonjuk, ezen lényeges felosztások jőnek elő:

A váltó saját, vagy idegen. (22. S.) Az idegen

neve egy szóval tukvány vagy intézvény (tl. s.)

Mindenik lehet egyszerü vagy ö sszetett.(t2

22. gs.)

Mindenik adathatik e g y va g y töb b p él d á n y

b a n (25, 26. §§.)

A tuk vány pedig különösen lehet , k ö z ö n s é

ges, vagy saját ren deletre szóló (20. s.)

A személyeket a mi illeti, lényegesen kívántatik:

saját váltóban

és

saját rendeletrei

tukványban

egyszerü á két személy

Í) Wagner. 492.

Q
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és

давшие!!! sajât rendeletrei hàrom személy

S sajàt váltóban

tukványban

4

egyszerü tukvúnyban

összetett tukvànyban: négy szemóly.

F ontos jegyze t. A hol a személyek egyenlök ,

шока! ha az iràsmódon és némely sïemélyek minöségvin

a czélhoz képest vàltoztatunk, ГО! lehet egymással cserélni.

Нет fog àrtani, ha az olvasó ezen fólcseréléseket maga

megteendi, тег! annâl jobban Гоша а váltóüzletet érteni.

Ну fólcserélés példája van màr a 22. söt (еду szvmélyt

szàmolàsba tévén) а 2l. §ban is.

28; §.

Nen1.léuyeges vugyis mellékszemélyek.

Mellékszemélyek а vâltókban s vàltóüzletben, а kik

maguk vàltóilag sem lekötelezve sem érdekeltetve nìncsc

пей. llyenek “Не; а meghatalmazottak, kiknek néha külö

nös neveik is vaunak, u. rn.

1. alkuszok, (Sensale) vagyis az alkudozó felek

Кбит közbenjáró szvmélyek.

2. meghalalmazási hátiratosok (Indossa

юге рег Procura), kikre, bär nevök а váltóra íratott, a

váltó tulajdoni joga (Eigenthumsrecht) nem ruhàztatik,

hanem a váltó tulajdonosálol leginkàbb csak агга batal

maztatnak fel, hogy а vàltót ñzetés végettbemutassák.

3. t elep esek (Domicilaten). Néha t.i. az elfogndó

àltal (de a kibocsátó дна! is , akàr а sajàt akár az idegen

vàltóban) egy harmadik személy neveztetik meg, ennek

lakhelyével ‘аду telepével едут! (а mit így szoktak ki

lenni: a ‘МЮ telepeztetik) annak kijelentém-‘|'e, hogy a
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lìzetés (vagy néha az arróli elöleges nyilatkozàs а2а2 el

‘fogadàs is ‘) azon harinadik személy által ищу annak te

1ер611 ,fog megtörténni, tehát itt kell azt annak idejében

kérni. Példa, mikor а kibocsátó telepez:

Ezen váltónál fogva Iìzessen ön (‘ищу Íìzetek) NN.

rendeletére NN. telep 611 Prágában st. ‘

А2 elfogadó pedig igy telepez:

Elfogadomslìzetek NN. telepén Prágàban, st.

Vagy mindkettö alúl jegyzi fól:

Fizetendö (zahlbar) NN.nél Prágâban st.

Innen az е végre megnevezelt harmadik személy neve:

telepes (Domicilat); a megnevezöé: telepezö (Domici

lant), s magaé a váltóéz telepezett vàltó (domicilirter

Wechsel).

Jegyz et. Ezen àttelepezéssel új személy járulván

а váltóhoz , minden összetelt váltóban lehet a ozélhoz ké

pest valamelyik lìzetö helyett telepest írni s hasznàlni, ha

kivàlt az ily személyt ki akarjuk a váltójogi kötelezettség

hŕil hagyni (69. §.)

4. а kereskedöknél könyvvivök, c zlmvezetök

(Firmalîihrer) s mások.

Fontes, de szinte csak mellékszemélyek meg atevö

leges vàltótörvényekben: a váltójegyzök 65 keze

sek, (5 е2 utóbbiak többnyire lényeges személvekké 15

válnak); kikrŕil 11111111).

29. S.

A víxltó papirpénz.

Azon biztossàg, hogy a pénz lielyett kiadandó ра

р1г‚ ûjra jó értékü pénzzé váltható, teszi a papirpénzt.

Innen csak annak bitele teremt papírpénzt, a ki

а papírnak р611226 válthat:'\sńr«’»l kezeskedik. Ezen hitel az

egész intézet lelke. ')

I) Emcrt I3»

1) l'Íinrrt. 4.
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А papirpénz feltalálása, vagyis annak eszmeje, позу az igaz ér

жена pengö pénzl papir képviselje, s ekképen lizetési eszközûl

szolgálion, а legfontsosb és következuiénydúsabb sziile.ményei

közé lartozik az emberi elmének.

Ha van mód mely allai sikeriìlhetakánnely summa pénzt

еду darab papirkán elôvarázselni, és ezt maga. a pénz helyett

forgatniz akker mind annak birtokosa mind készitöje telemes jó

tékonyságokban részesiil. Birlokosa esupán azen papir átadása

англ nagy summáú iìzetéseket eszközölhet, а papírbanjò иду

pénztárt hordozhat шагаю), а nelkiil hogy annaik örzèse ter

hére S ulkßlmatlanságára volna, tovaszállitásában majd sem

mi köllsége , a. pènznemek szánllàlgatŕisa, niúregetêse- s pró

bàlgatásával semmi baja, elöie nem ‘мои veszélyekben se

gitô és ertesltett társ nélkül magáml egyiilt milliòkat mentliet

meg ') st. st. Készitöje pedig legközelebb azon hasznátveszi,

hogy aranyát es eziistjét biztos helyen tartván., от: lielyett

minden vállalalihan s kereskedésében esak papírjával iizet,ma.jd

màsok is kivánván а papirpénz kúnyelmeit hasznàlni, a ma

gok aranyát s ezústjét (sokszer örzés \'êgett is es dij mel

т!) nála. leteszik, s ez nekik szinte csakpapliját adja щекам.

Meg továbh rnegyen. .Azon [шов reményben, Воду Jól kiszá

шпон vùllalati sikerülendenek, воду nyerkémleteiben (spe

culatiòiban) alaposan vm szerencse segltendi, шаг ezen esu

pàn reményheli hasznokut is papirpênzzel elólegezi, ага: ezek

röl is elóleg, mintha шаг zsebéhen s pénztáráhan volnànak

papirpénzt esinàl és bocsát ki, s igy azon nyeresègekkel,

melyektalán meg hónapok sót Не}; utlui jövendnek be, már

most elöre nyerészkedik, st. sl.

Ki ne ohajtana ily varázs-erövel birni, s таза‘ а remúnyû

is pénzzé tenui? A mit meg esak jövendöben, talán évek

типа veendek be, mar ezt jelenleg használhatom, sót meg

ezen reménynek ûjabh reniúiiyút is emzényemben láthatom.

Ezen varázsliatalomnak egyetlen еду kulcsavan, de ngyan

az bökkenôje is. T. i;

I) lìinert § ‚3.
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Egy darabka papír magában semmit sem èr, de ha bizo

nyosak vagyunk arról, hogy akármikor igàz értékü pénzzé 111111

111116, а201111а1 megvan csoda ereje, s ezreket, milliókat érhet.

A ki tehát pénz helyett papirjaival ñzet, mindig, legalább a ki

tüzöu hatàridöben készen 1111100, hogy ha vala.kiI klvánja apapirt

pengöre változtatni, ennek tüstént aranyával ezüstjével szo}gá.l

jon, avagy részére aranyat ezüstöt tudjon szerezni.

30. §.

Folytatás.

Hogy 11 váitó igazi pénz helyett vagyon, eléggé lat

tuk a vàltóüzletben, de hogy csupán hitelénél fogva meg

a készpénz forgàsát is kipótolhatja, söt а reménybeli pénzt

is képviselheti, lâssuk példàit

A àrukat veszen Btöl. Pénz helyett A, Bnek , ha

ez amannak hitelében bízik, hogy t. 1. annak

idejében fizetni tud és fog, csak váltólevelet ir s ad. Meg

реф; 01у erösnek kell lenni ezen hitelnek,

hogy B ezen vàltót, bár kifìzetese csak késôbben igérte

1е11, tovàbb is forgathassa, azaz eladhassa avagy árukért

ismét csak ezen váltóval fizethessen, és így tovább. Ape

dig a. iizetés idejéig mind az ârukkal nyerészkedik, mind

а talán magánál tartott pénznek is hasznàt veheti. E sze

rént a váltó egyféle haszon helyett háromféle hasznot hoz.

А birtokosnál készpénzül szolgál, a kibocsàtónál már szin

te készpénzül szolgált, és е mellett magànak а pénznek,

melyet képvisel, használata is fenmarad. ')

Bôvebben igy vilâgositjuk fel a példát: Több apró

kereskedök mindenféle vidékekröl ogy fôvárosi nagy ke

I) Eìnert (д. 5-) azt is igen szépcn fejti ki, hogy а váltó, mint magános

pnpir pénz némiicg az országos pnpír pénzeknél is tökéletesebb lehct.

„Az országos papír (papírpénz), — úgy mond-csak поп ország

ban használható, а magános más mszághan, sôt fóldréxzekcn is {orog

hat Az országut érhetik viszontagságok, midön a papír beváltását többé

ucm cszközölhcli s ki zillliat vele Szombe? а magános fólötl törvóny

u|'.1|ko«lik, nwly 61 kölclcsw'\_Lu'|‘< sznr|'|j.‘|“ st, st. '

3 11
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reskedönél árukat rendelnek meg, kiki már elôre vállót

küldvén azokért. A nagy kereskedö a megrendelt àrukat

а gyárosnál bevàsárolja csupán a neki küldött s állala is

hátirott váltókkal íìzetvén. Ekképen az apró kereskedök a.

nekik küldött àrukat megkapván s lassanként (a „глюк

kifìzetése idejéig) elárulgatván, a pénzt a nagy kereske

dönek megadjàk, ez pedig а gyàrtónak.

Más példa: A kereskedö а körülmények szerént igen

szerencsés vásárlást tehetne , ‘аду akàrmimódon nyc

részkedhetnék, azonban nem lévén sem elég pén

ze., sem a kereskedöi vilàgban elég ösmeretsége s hi

tele, Bt (bankàrl) megkéri, adjon neki nem kölcsön

pénzt, hanem csak hitelét p. 0. csak еду levelkét, рыба“!

10 ezerröl szólót, s bizonyos idöre p. 0. három hónapra

kifìzetendöt, avagy pedig fogadjon el mint hàrom hónap

mulva fìzetö еду А által kibocsátandó ‘мы Az adoit vagy

elfogadott ‘гамма А épen úgy fog fizethetni, vàsárolhatni,

ha t. i. Bnak мы; hitele vagyon, mint kész pénz

zel. Három hónap mulva рейд; teljes reménye van Anak,

hogy jelenvàllalata s nyerkémlete sikerülend , s akkoràm

Bnek а 10 ezeret leteheti, azaz avàltót beválthatja. Lát

ható, hogy sem A sem B elöre еду garast sem теней

igazi pénzben, hanem csak B [шею adott becset a vál

tónak, melyet aztán késöbben A csak а vàrt nyereségböl

váltolt be és ñzeiett ki. A váltónak pedig ezen valóban

csodaereje csak abban alapszik, hogy mindenki tökélete

sen elhigyje s megy öz ödj é k а fizetörül,l10gym\'1l

hatlanúl fize tni fo g. Ezen hiedelem s meggyözödés mál-`

ВЫ а váltó a legelsö pillanatban elakad s ládáha zárni чаю.

Làssunk még egy ремни, melyet a kereskedöi vi

làgban leggyakoribbnak s a legnagyobhszerünek mond

hatunk. A bécsi kereskedö vett vagy most akar venni X

londoni kereskedötül száz ezer forint értékií árukat. Száz

ezel’ ft. elkiildése Bécsböl Londonba aranyban ezüstbon —

ha készen volna is — пет tréfa dolog. Keres ММ! (mint

a 13. §-ban látluk), otlhon Bécsben еду más üzért, ki

nek Londonban ösmervtségo чад)‘ adósa van s talál is



37

példiiul B-t, kitöl egy londoni kereskedö például I’ szinle

szàz еще!‘ fl. áru gyzipjût vàsárla. Lefìzeti ennél a szàz

ezret, ‘ищу lefìzetését igéri. B kibocsát еду Váltót A ren

deletére, Londonban a B ösmeröse vagy adósára példàul

1’re tukványozva, A рейд; ш Х-ге forgatvàn London

ba küldi s itt I’ kifìzeti. Làtjuk hogy a kész pénz minde

nütt t i. Bécsben és Londonban helyben шагам. S ez ki

mondhatlan ищу nyereség, ha meggondoljuk, hogy pél

dául Austria és a külföld мама forgalom (Verkehr) éven

ként több száz milliót teszen, s ez a fóntebbi módon mind

csak váltókkal egycnlítletik ki, melyek nélkül vagy több

száz és ezer kocsiknak kellene idônként az arany és ezüst

pénzt retlenlö költséggel s veszélyezteléssel (Каши hadse

regek kiséretében) ide s tova hurczolniok, ‘аду mivel ez

csaknem lehctlenség, a forgalom s üzérkedés legnagyobb

részének elmaradnia.

Ezen példák mutatják leginkább, hogy а váltóknak jó törvények

kövelkeztében (melyek L i. a. ‘шока! pártfogás. alá veszik) az

ipar és fóleg kereskedés emelésére mily roppant befolyásuk

lehet és vagyon. `

Hy mòdon keletkeznek а váltótôzsérek s bankárok, ага:

olyanok, kik vagyonosság, becsületesség, pontosság és okos

felszámilás lekinletében az egész kereskedövilágban ösmerete

sek, kik mind magok, mind mások váltóival kereskedést iiznek,

akárkinek kivánságàm, s а pénz lefizetése, némi dij és váltö

folyam mcllett távol iismeröseik utján váltókal mindenfelé tuk

ványoznak, (_13, 19, 24, 30. §§.); a másokra szòlòkatleszá

mitás mellett megveszik s kiÍ`1zetik(28. §.), csekély'ebb nevú jó

iigyekezetů kalmároknak nevöket s hitelöket ajàndékozzák

(30. §.) st.

3|.

А Vâllókbîlll kamatnak rendszerént ninos

helyc.

Maga ozon мы, hogy a vàllú papirpénz, ha

ugyan cléggó he van az bizonyltva, kélsógen kivül teszi,
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hogy а váltókban kuinalnak helye nem lehet. Mert а mi

kész pénziil szolgál, vagy a mivel p. 0. én Íizetek másnak,

s а 11111- ez ismét kész pénz gyanánt fog használnì, az ka

mat tárgya nem Iehet; más szókkal: hogy valakinek lar

tozásomal leiìzessem, vagyis nálam lévö pénzét (annyit

éröben) àltaladjam, és még is ezen pénz hasznának vé

teléyel, mintha még nàlam volna, tovább is mrtozzam.

képtelenség.

Lássuk a vàltóknak minden lehetô eseleit.

A váltòbeli minden esetekèt, ùgy látszik, azen négwe

vonhatni:

1. Akárminö régibh adósság 111 akarja valakia vál

tóval leròni. (8, 13, 20, 22. §§.)

2. Távolhelyekre pénzt akar kiildeni (17. §.)

3. Árukéri kész penz helyen valu»i ad (20, 22, 23,

30 §§)

4. K ö lc 5 ö п р é n z ért kötelezvény helyett váltót ir.

. A ki régibb adósságàt akarja váltóval leróni, a summát

111111‘ úgy fogta imi, hogy abban minden tarlozàsa benne fog

laltassék.

A ki távolhelyekre pénzt akar kiildeni, altól a kibocsátò,

bár 11 pénzt fölvette, még dijt követel (19. §.) nem hogy 6

igéme kamatot.

A ki árukért készpénz helyelt váltòt ad: ‘аду mar elôre

beszàmitjúk annak а kamatot (22, 23. Ё.) vagy hitele oly erös,

hogy váltbja leljesen íìzetési eszközül szolgál, s tovàhb forgat

hafò (30. §.) _

Végre nem lehetlen ugyan, liogy valaki kölcsönpénzl ve

szen föl, és a kötelezö levelet leginkáhb sajàt válló formában

(‘ищу saját rendeletre szóló idegen váltóéban) irván, а kamat

Íìzetendéséról is emlitést leszen; de ez ritkán és szabályon ki

vül törté-nik.

32. §.

Vàltótörvónyi szigorusàg vàlióadósok ellen.

Valamint más papir úgy 5 addig hasznàltalhatik pénz

helyett, mig akàrmikor s bizonyosan kész pénzre vàlhaió:
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igy а 1611615 csak ùgy tarthatja. fönn 11116161 s

úgy lesz papirpénz, 116 а váltóadósok, vagyis

azok, kik magukat а 16116 61161 112616516, vagyis a 161

160611 beváltàsára kötelezik, annak idejében mulhatla

núl fizetnek (30. §.)

De minthogy magánosok igérete meg nem csalhatat

1110 , s abhól teljes hitelt még nem várhatni , mellettök

а közönségnek az orszàg is törvényben szin

16 igéretet 1652611, ') hogy a vàltó hitelére (mert

ebhöl 166 15 16160165 11115200 háramlik) gondoskodni fog,

meg pedig szigorúan; úgy 110“ ha. az igérôk pontosan

nem lìzetnének, erre ‚1111160 11116 611111 61161 11151601 520111

ja, s kifogást a váltóbirtokosok ellen nem enged. hanem,

ha volnának, viszonti követeléseikre nézve az adósokat

közönséges biróhoz ûtasitja.

Minthogy a köz lörvénykezés utján, 1101 а jogosságnak leljes el

11601656 163611 minden 1611616 körülményeket, (milyen p. 0. ha

az adúsnak 11520011616161656 101116 а 101616260, bá.r ki`1lönkö

lésnél fogva), mèllánylani 65 1611111161116 16001 11611, а 11116111 —

ЕУОГБЗЗЁЗ’ 0610 mindenkor valósithatò: 161161 а polgári társaság

azon г0рра01 116520001111 6521162165616, 1061161 1111611 а. 116165116

116511611 , (10611 6110611 van leginkább pênzre sziiksége — 4. S. -)

5 62 611111 nl egèsz orszúgnak а 16116 01101 рар1гр602 nyujt (30.

§.), 161161 politicai 65 0l`SZÍlg‘g8.ldîl.S‘c'Lg'l 01111111’) a. 161161161 hi

161611 163611 különös pártfogás 1116 az 611111 16521, hogy 1.

а 161161101111 56161 16г160у5261161161 és hiràkat rendel, (mil a

jogászok 16116526111 kiv.’1llsá.„‘rnak - privilegium fori cambia

lis — 061610611), 65 2. а váltóadúsok ellen a váltòhinokosok

jogos és р00105 116161616560611 1161611162161160 1611616 legna

gyohh 65 gyors szigumságnt paranesnl (privilegium paratae

execulionis - gyors végrehajtási kiváltság). Innen а vál

16 16111601 0610 annyira 11 mag ànosoknak sze

mélyes 65 511161 (а. 161115111116160 kivůl levó_)j0g

viszonynit, hanem 10116111) n köz jó 16111016161,

I) l'1inerl M. I8, 19.

2) Einen. llgyanon.
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azaz a váltók mintpapirpénzhiteléttartjaszüiitelen

szemei elött, s amazokat a közönséges polgári

törvényro bizz а.

Ezen elv legfontosabb а váltókruli egész elméletben. E

szerént a szigoruság а váltó mint papirpénz terrnészetében ‘)

alapszik. S ezen elvböl magyaráztatik ki а váltótörvény szabá

lyainak legnagyobb része. És ambár a. váltói foglalkodások lé

nyegileg egészen ösmeretes es természetes kötéseken alapúl

nak, rnindazáltal ezen elv egészen saját szlnt kölesönöz azok

nak, _melyek e szerént váltói kötéseknek méltán nevezhetók.

зз. §.

А váltótörvény mint kiváltsâg miben àll?

A váltótörvény tehàt a törvényhozónak a váltó és en

nél fogva а vàltóbirtokosok vagy hitelezök iránti pàrtfogú

sàt, kedvezését foglalja magában, s kivállságnak niéltàn

tarlatik, mert mintegy kivétel а köz lörveny alól. S ezen

kivàltság, (mint làtluk) kétféle 11. т. vàllószéki, és

gyors végrehajtási.

Áll pedíg a vàltószéki kiváltság abban, hogy

minden formák elmellözésével a törvénykezés a váltóbeli

kötelezettek ‘аду váltóadósok .ellen alehetö legrövidebb

idöre és csak a lényeges törvénykezési cselekményekrc

(s rendszerént csak szóbeli vllmàsokra) szoríiaitik.

S a gyors végrehajlási föleg abban áll, hogy

а törvénytevö -minden olyast, a mi а vállók liilelére nem

tartozik, vagy épen a vállók hitelének csonkilására vezel

ne, mellözve, az adósok elleni végrehajlást a lehetö leg

rövidebb idö aldtt elhalàrozza és eszközlésbe veszi.

J eg y z et. Némely lielyütl magát а perl 1_), néhol esak a vég

rehajtást 3) mindjàrt az adósok személyes fogságúval kezdík. Ч

1) Einert. 5. 18

2) Lipesében, Frankfurlban, Amslerdamban, st- Wagner. § 158.

3) Hamburgban , Niimbergben. st. Wagner. Ugyanotb

11 Austriában szcmélyes fogság ŕigy váltó- mint más adóssági perckben kel

«selben határoztatik: 1- clôgondosságból а per alalt ‘аду elöll is, ha
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Helyesen jegyzi meg Wagner austriai jogász (1 58. §-ban) :

„Egy napi elvesztett szabadságot épen 011’ kevéssé lehet vis

szaszerezni mint magát az életet, 5 а személyes fogsággal

kezdödó törvénykezés - így szól - nem sokat különbözik attól,

mintha a vádottat elöre felakasztanák, 5 azután visgálnák meg

ha érdemlette-e vafgy7 sem.“ .

011. 5.

Kik а vállóadósok, kik a vàltó hitelezök; s

micsoda váltói kötések vagynak közöttük?

Váltóadósok azok, kik a vàltót adják 5 ab

ban fizetni, vagyis azt beváltani igérik,

u. m. а kibocsńtó, forgató ós elfogadó; váltóhitele

zök pedig kik a váltót veszik s kiknek abban az igéret

tétetik, u. m. rendelö, forgatmányos, és bemutató.

10000 а váltón bär еду 10110100 1011110у1г0 három

kötés foglaltatik, 11. 10.

1. a kiboesátó és rendelö között.

2. a forgató és forgatmànyos között.

3. az elfogadó és bemutató között. ')

1010 hogy az :ulós megszökik; 2- vógrchnjtáskor, ha az adósnál elf-I

pendô vagyon nem találtntik ~ Gynkorlnti jogászok bizonysága 520

rént ennek kvvés vagy semmi siìkcre nem volna. -A magyar váltójog а

szvmólyes fogságról cmlitóst sem 1052011. 1ш1е0 1121 húzhalni ki, hogy а

köz tórvény áll. (Melyïôl lásd: Tórvénytudomány 01011101. Kövy után

FnfgarasytólI 608. б.) А gyakorlnt megmutatta nálunk, miszcrént a sze

mélynek lvgnlábh vngzyon hiány csetébeni megitélósc nélkül a váltótörvóny

еду lépéssel sem vitte elöbbre a hitelt Mert az arlós а végrehnjtásig

mindcn vngyonát clrejtvéu ‘аду mások legtöblmör atyjaíini, barátì,

xwje st- birtokába (sokszor törvényszékek utjńn elôleges biztositássnl

‘аду közönséges szóbeli per által) csalárdul juttatván, midòn nz igazi

(váltó-) 111101020 jön a végrehajtással, már semmie sincs az adósnak, ha

pedig személye, melyrôl a váltótörvény nem rendelkezik, menten lenne,

többnyirc kijátszaná s nevetné az adós а váltótörvényeket. A ki ugyan

.wmmit sem Íìzethet, 011 а 52етё1уе5 letnrtóztatím sem használ scmmil,

110 1101 52011101уе5 letartózlatás nincs, 011 az sem Íizet a kmek van. Alább

e lárgyra még vissmjövůnk.

Il Sonnleitner. б. 422.
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J eg y zetek. 1. hogy а rendelô ha forgat, és forgatmányes

ha lovább forgat, egyszersmind váltòadòsok is, а váltòüzletböl

mindenki fogja mondás nèlkúl is tudni.

2. Kezességnek (u. m. l jòtállásnak ‘аду 2. átvállalàs

nak I) váltóadósságban is épen úgy lehet helye, mint más

adosságokban. -

35. S.

Minden vàltókötéseknek közös bélyege.

Közös külsö b él yegei a váltókötéseknekz

1. hogy azok irásban és papir on legye

nek, mert különben képtelen, hogy papirpénzíil szol

gàljanak. A mi papirpénz akar lenni, természetes, hogy

papíron foglaltassék, azaz reàírassék. Tehàt minden val

tókötés írott kötés (Litteral-Contract. 2).

Innen vâltójogban is egyedůl csak annal lehet be

1уе, а 1111 vàltón írva vagyon, 5 vàltólevél nélkül nincs

adós а váltnbiró elött, bàr adóssàgát elösmerné s meg

vallanà is. Es а váltóadásróli (szóbeli) elöleges egyez

kedés (pactum de cambiando). p. о. valamely nyilvànos

börzében, még váltójogba semmikép nem tartozhatik.

2. nyilván kijelentessék, hogy az ad ós magát

vàltójogilag akarja kötelezni akàr ezen szÓ

vol „vàltó,“ akár másképen. Mert különben hogyan tud

hatni, hogy magàt a közönséges törvénynél szigorúbb tör

vény alà akarjae vetni vagy sem. a)

3. hogy azok tökéletességre csak általadás

àltal hajtatnak, mint minden pénz csak úgy s akkor

iizetési eszköz, ha àltaladatik.

I) .lótállónak (Fldejussor) nevezzük azt, а 111 csak azon cselre igéri a hite

lvzónek az adósság kifizetését, ha a fóadós nem tcljesiti kötelességét,

ailvállalónak (Expmmissor) рай’; azi., ki az adósnak tartozímát magára

vcszi, mi áltnl az adós kötolczetlsége rendszerént elenyészik.

2) Zimmer] (§ 12-) s màsok 011011, és Wagner (9. 68.) s Einert (M. 20,

26 ) értelmébcn.

3) lla lalán lchet orsz:ig, mclybcn а közönséges iörvénykezés icljes hitell

ad a willónak. 011 11у kijclvnlésm nincscn 521111565- Így van cz Angliában.
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Közös b e l s ő b é l y e g e pedig a váltókötéséknek,

i. hogy azoknak tárgya csak pénz le

h e t, ') azaz váltóilag senki sem kötelezheti magát másra

mint pénfizetésre; nem kötelezheti például magát gyap

jú, búza, portékák adására, mert különben nem volna a

váltó papírpénz, vagy pénznek papírban helyettese.

2. hogy a váltóbitelezőknek netálán viszonti kötelezett

ségei a váltókötésekben nem foglaltathatnak, mert kifo

gást engedne az adósoknak a kitelezők ellen, s a váltó

pontos beváltását, vagy szükség esetében a biró által szigo

rú bevállalását akadályozná, tehát papírpénzül a váltó nem

szolgálhatna, hitele ingadozna, forgásra pedig épen alkal

matlan volna. Mert ki venné el az oly váltót, melyről nem

tudhatni, előbbi birtokosa adós-e azért vagy sem,_s ha

adós, beváltáskor a fizető ez okbul nem tesz-e kifogást I)

s a fizetést nem tagadja-e meg?

36. s.

Kötésa kibocsátó és rendelő között.

I Első és eredeti kötésnek mondhatjuk, mely van a ki

bocsátó és rendelő (v. intézvényes) között. Amaz igér,

tehát valtóadós, ennek igértetik, tehát váltóhitelező.

Saj át váltóban ezt mindenki egyszerre láthatja.

Ugyanis világosan így fejezi ki magát a kibocsátó: „Fize

tek NN. rendeletére “ Tehát magát vilagosan fizetőnek

vagyis a d ós n ak n e v e z i, azaz a váltó beváltását igéri.

De az idegen váltóban is, ha a szók igazi ér

telmére figyelünk, kitűnik az, bogy ő magát szinte váltó

adósnak nyilvánítja. Midőn t. i. a kibocsátó ezt írja: „Fi

zessen X,“ vagy „X fizetni fog „ez más szókkal ennyit tesz:

igérem vagy bizonyossá teszem levelem birtokosát, bogy

X. tizetni kész és fog. Ebből önként következik , hogy ha

Х nem fizet, a kibocsátó nem ugyan főadós, hanem mint

bizenyossátevő vagy m i nt j М á l ló (Gewährmann)

l) Wagner- б. 38.

2) Eìnerl. g. 18.
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marad adós. ‘) —- А különbség tehàt а kei ‘МЮ közt ez:

Saját váltóban azt igéri а kibocsàtó: bevàltom; idegen

ben: lieváltatom.

Jegyzei. Ha а föadós ellen van panasz, ez kereset-

nek ватт , ha рейд; _jótálló ellen, viszkereselnek (vissza

menö keresetnek), тег! а föadósrul, vagy ennek nem lélé

ben, a kereset a jótállóra mintegy visszamegy.

37 §.Y

Van-e eset hogy a rendelö is mint rendelö,

váltóadósnak tckinte'tik‘?

Fontos kérdés itlen, ha vajjon a rendelöt ezen kötés

nél Гора lehet-e vàltóadósnak tekintenì? azaz igérés tar

tozik-e viszont a rendelö is а kiboesátónak а váltónál fog

‘а? s lehet-e б! ezen tartozàsra váltójogilag akâr kinszeri

teni, Ногу а kibocsátó реп indilhasson ellene, akár pe

dig úgy, hogy a kibocsátó ellen nem fizetés esetében in

dilolt perben ez magát azzal menthelné, hogy а rendelö

is adós пей а váltóért (vagy talán másképen is)?

Felelet: Soha sem , inert ez az egész váltóintézet lel

ke és czélja ellen volna.A (32, 35. SS.)

1. Perl а kiboesálò épen nem indithat váltójogilag, inert

a rendelö kötelezettségéröl semmiirás sines kezében, s a mi lrv a

nin e s , máx annál fogva. sem tartozik váltójogba (35. §.). Le

heló, hogy értêkváltója. ’) van a rendelötiil, azaz а rendelô is

erték helyelt viszontmás vállót adott magàrúl, de akkor min

kibocsátò, nem mint rendelö ellen lesz a keresel.

2.Akib0cs ат ellen indltott perben, ez катода“

а rendelö штата mialt szinte n e m te h e t. Meri под

I) Einvrt. М. 11-17.

2) Mikor "Май а föváiió értékében дайте válim ad, а mi зари váltóval

történik leginkább, ezt közönségescn „Retour-Wechs(~l“nck nevezik.

Alngyarúl órl('~kváltónnk hihaljuk, mivel érlék helyét váltja fel, érlók

helyelt adatik. - A viszvâltóì (Piiìckv/cchserl) , melyrôl alább szólunk .

базис псш kell velo zavnrni , men a kiilönlisóg közöttük Iényeges.
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ha a rendeló elôre pén zt fizetett, ‘аду akármimó

don èrtéket tett le а váltòért (а mit а kiboesátó néha. hele

is szokott a váltóba lrni, lgy: éitékét Карины, vagy értéke

àrukban, газу értéke kiiìzettetett, "аду énéke váltòhan st).

akkor kétség sem lehet, hogy а rendelö шаг semmivel sem

tartozhatik, melt az érték kítétele világosan kifejezi az eleg

tételt„s ezt a kibocsátò nem tagadhatja, mert sa

ját levele bizonyit ellene. -— На pedig az értlek

kitétele nem á.ll a váltóhan, akkoraz egész kö

tés csak еду oldalù igéret, egy oldalú kötés, melyben

t. i. csak egyik fél iger valamit, s а másik ezt esak elfogadja, de

semmi viszonti igéretet nem teszen, tehát ûgy tekintetüi, inint

ha akibocsatòaz igért summáta rendelônek csak ajándékozta

volna.') De hátha а kibocsátó azt hizonyltná be,-lgy szól

valaki-- hogy nem ajándékozta, hanem viszonti igéretélt, p. 0.

küldendô árukélt s késóbb megflzetendó pénz(rt igérte, de a

rendelö is az árûkat mind eddig nem küldötte el, ‘газу а pénzt

le nem tette?-1 ily hizonyltás meg sem hallgattathatik, тег!

а váltòtörvény, mint tudjuk, kiváltság, minden kivàltsàg pe

dig szoros magyarázatù, маг а kiváltsá.g0t úgy magyaráz

ni, hogy az tovább terjesztessék, nem lehet. Маг pedig to

МЫ) terjesztetnék, ha а biró abba is belehocsátkozik, а mi а

váltón lrva sincsen, az semmikép sem tartozhat

ván а váltótö rvénybe (35. §.) - Végre ha az érték

kitétele ott áll ugyan a váltóban, lianem az elégté

telt világosan nem fejezi ki (p. 0. értéke szá1nolás

ban, érléke értetik st.) , vagy pedig a. világos kitétel ellen is

azon kifogást tenne а váltòadós, hogy megcsalatott: mind

ennek magyarázás a s megengedêse а váltòjog kiter

jesztését ‘типа maga та", tehát a kiváltság termé

szete ellen volna.

38. 5.

Folyfatás.

ldejàrnl kiváltképen az, hog.)I ha vâltóban a hitelo

zönek viszonti tartozńsára is lekmtel vnlna. akker az

1) Einert а 23. б. "ёдён.
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teljesen elvesztené pénz természetét s az

egész váltóintézet semmivé lenne. -') Mert kí

csoda venné el pénz helyett a váltót, s ki forgathatná azt

tovább, ha még arra kellene nézni a váltóvevőnek, vaj

jon nem fogja-e a kibocsátó magát majdan azzal menteni,

vagy be is bizonyítni, hogy a rendelő is mind eddig nem

tett ígéretének eleget, mindeddig a váltóért a pénzt nem

tette le, vagy nem küldött árukat st. tehát ő sem tízet

het? Ekkor a váltók nem érdemlenék, hogy oly nagy lár

mát csináljunk velök, miattok számos új törvényeket al

kossunk, új törvényszékeket állítsunk st. -- Innen közön

ségesen el is van majd minden törvényhozások- s váltó

jogászoktol ösmerve, hogy az érték kitétele nem lényeges

a váltóban, azaz oda lehet írni, de nem kívántatik, s reá

a bírónak semmi ügyelettel nem lehet, nem kell lenni. z)

Tehát az eredeti váltókötés mindig úgy tekíntetik, mint

egy oldalú kötés, 3) melyben csak az egyik fél ígér va

lamit, s a másik ígéretére, ha volna is, semmi tekintet

nem lehet.

De így könnyen jogtalansagtörténhetík-mondja talán valaki-mí

dőn valaki annak teljesítésére, a mit talán ígért, nem szorltatik.

Épen semmi jogtalanság sem történhetik, mert a valtójogon

s valtószékeken kivűl más köz jog s köz törvényszékek is vagy

nak. Amazok csak kivételek, kiváltságok ezek alól, tehát a

mely váltóadósnak követelése van a váltóhitelezö ellen, a köz

törvény “Чаи keresheti s keresse azt (32,33.

\

i) Ez okbul Einen minden “тоньше: tagad (p. o. 5. 23-25. a kibocsá

tó s vevő között), de fejtegetéséből csak az látszik ki, hogy ó esu

рад а kétoldalu váltókötést tagadja s ebben igaza van.

2) Austriában a kibocsátónak is van váltójogi keresete az áltnlatliis мы"

24 óra alatt a rendelő ellen, ha ez még adós az értékkel; de kivótetik

azon cset, ha a rendelő az értéket a váltó átvétele után rsak késöb

ben ígérte megfizetni. (Wagner. M. 241, 253-). А rendelönek ezen vál

tójogi kötelessége semmikép nem alapszik a váltók igazi természetében.

a mint bővebben láttuk, és többnyire ki is jritszatik.

з) Eínert. ß. 21. >
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темы ninos a törvény elött egyenlöség,-lgy gondolkod

hatik valaki — egyik felet szigoiún s gyoxsan elitélik, а má

siknak elitélésút, ha kifogás tétetik ellene, mindenfelé körúl

tekintö, azaz lassúbb birákra hagyják.

Söt inkább. A ki а- törvêny jòtékonyságával kiván élni,

azaz szabad neki paplrpénzt esinálni, szenvedje a szigorúságot

is. A váltóadós рейд, mint a vàltóüzletben elegge lálhattuk,

papirpénzcsináló, s а, hitelezö , ha adůs is uzéit, csak közön

séges adós, ment a paplrpénzt nem ó csinálta, hanem neki

csak fizettek vele.

Jegyz et. Ha. а kiboesátóuak а rendeló ellen viszon

követelése nem lehet, é-pen ûgy nem lehet a rendelö l1elyet

tesei (‘аду is rendehnènyesek, forgutmànyosok) ellen sem.

39. S.

Az credeti vàltókötés fôleges vagy önálló

köté&

Megtörténhetik, hogy az credeti vàltókötést, a mint

a váltóiizlelben láttuk, valamely más kötés 01621 meg, p. 0.

adásvevési, penzkölcsöni, régibb adóssági, st. de szinte

ott láttunk meg több eseteket, midön azt semmi m ás

kötés nem 01621 meg. Tehát ekkor nem lehetazjá

rulékos, hanem kétsógcn kivíil f6 vagy önálló kötés.

Ammwnazehöewmmiß,|nMônLi.màs

kötós elözi meg, ez a váltókötés által egé_

szen ûjés különbözö kötésse vállozott Men

p. 0. az adàsvevésben mind az adónak mind а vevönek

kölcsönös kötelezéseik vagynak, a mi nincsen a váltókö

tésben (37, 38. §§.), a pónzkölcsönzésben a hitelezönek

szinte be kell bizonyitnia, hogy pénzt adott ‘аду 116103611

zött, а vàltókötésben pedig erre épen semmi tckintet

(37. §.). Tehát akker is, ha valamely más kötés elôzi

meg а váltókötést, amaz azért nem föje ennek, hanem

csak alkalom а‘ váltókötésre, es ez mindig önálló ')

I) Emcrt ¢'~rtelm(~bcn (Q. М.) 11 nènńlcg Wagner ellen, midön az úgy 110`

102011 \\c|l\~l0rn1nszc|‘(~|1li \:illókn:ìl járulékos kölósl .'i|||'l (§ 92.)
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40. §.

Az eredeti váltókötés sajátlagos kötés-e?

Majd valamennyi váltójogászok azt állítják, hogy az

eredeti váltókötés sajátlagos '), azaz semmi más ösme

retes kötéssel nem azonos, sőt nem is hasonlítható, ha

nem maga saját természetével bíró.

Mi ezt nem tartjuk s bízvást kimondjuk, hogy az

eredeti váltókötés semmi egyéb mint írott egyoldalú

kötés, melyben magát egyik fél írásban fizetésre kö

telezi, a másik pedig az ígéretet viszonti ígéret nélkül

csak elfogadja, épen úgy mint ha valaki írásban valamit

ajándékoz , p. o. valamely intézetre alapítmányokat teszen.

Hogy a ezélhoz képest írásban kell lennie, (35.S),

s hogy az ígéret csak egy oldalú (37,38. SS.) föntebb

bebizonyítottuk ').

M. s.

B Kötés a forgató és forgatmányos között.

Hogy a forgató és forgatmányos közöttátenge

d ési k ötés vagyon, már lnagában a váltóíízletben érin

tettük.

A ki pedig valamely idegen tartozást másnak áten

ged, másra ruház: felelni köteles az átengedett tartozás

valóságáról, azaz jót áll arról, hogy azon tartozás való,

nem költött, nem hamis; mert különben azt kellene föl

tennünk, hogy csalni szabad volna.

l) Wagner. M- 88, 89, 91

2) Wagner annak bebizonyítására, hogy az eredi váltókötés sajátlagos,

legtöbbet helyez a jogfoganatokbnn (W. 89, 91.). Mert, úgy mond, sem

mi más kötésnek nincs az a foganatja , hogy váltószéki és gyors vég

rehajtási kíváltsággal bírjon — De erre könnyü a felelet, hogy ez nem

is alapszik a kölés lényegében, líalíeílí csak a tevőleges törvény párt

fogásában. s a hol tevőleges törvény nincs, ott „лыжным; sem

lehet.
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Tehát a forgató, mint ki а vallon másnak àtengedi, más

ra гимна, ez által bízonyossá teszi az átvevöt (forga,tmá

nyost) az adósság valóságáról, ага: штЫ, hogy 1. saját váltó

ban a kibocsátó, mint щеке, fizetni fog, 2. idegen vàltòban,

hafaz elfogadás még nem törlént meg, arról, Воду (valamint

a kibocsátó ûgy) ö is kezeskedik a. tukványzott мы leendö elfo

gadásról; hogy ha pedig forgatás elött az elfogadás шаг meg

is történt, szinte felel arról, hogy az elfogadás то, пеш köl

tött, nem hamis, (ем: az elfogadó, igérete szerént fìzetni fog

és tud. Melyekból önként következìk, hogy ha egyik vagy

таза; fö adós nem ûzetne, а forgató mint jólálló jön tar

wzásba. s ö lesz а forgatmányosnak avagy következóinek (mint

emez helyetteseinek) adòs.

Azonban tudjuk, hogy а forgató mindig ketlós minôséghen

jön eló а Vá.lÍ.Óbö.ll (34. §.) azaz nemosak mint adós, lla

nem mint követelô is (u. m. "аду rendeló, maga az elsó

forgató, ‘аду forgalmányos ‚ l0V¢’l.bbÍ (отдаю); what mint kö

vetelönek займа joga lesz saját a¿iós‘ai ellen f0rdulni,' s utoljára

is а kibocsálóra. jövend a sor.

.legyzete k. l. Az érlékre és forgató viszonti követe

lésére nézve itt is mind А", а mit fóntebb (37, 38. §§.) elö

adtunk l). тем: ez ismél csak egyoldalú kölés.

2. Az átengedéslehel váltòi vagy közönsêges. Hogy ‘МЫ

legyen, azaz váltójogi foganattal birjon, mulhallanúl megkivánta

tik, mint minden váltói kötésben, hogy 1. a váltòrairassék (35.§),

2. а válwado Ада! szinle irásban (azaz ennek a váltóra. jegy

zett világos akaratjánàl Гоша) az átengedéstôl eine tiltassék 2)_

Az ily váltói átengedést lehet nevezni forgatásnak, `mart

csak Еду forgattathatik a váltó váltńjogilag. Amásl'éle_ átengedés

l) A forgatmányos is ópcn úgy tartozìk 24 óra Ш“ а váltó értékével az

austriai vailtótörvény szcrént, mint a rendclörül fóntcbb (38. б.)

momlottuk. Wagner. § 241

2) Mind az austrini mind а magyar tcvölcgcs v:ìltótörvóny a legtöbb tc

vôleges valtólôńényckkel egyhchmlgzólng, czcn szóbnn: „rendeletre

(Ordre),“ “аду „rendelményesének“ helyczik a forgatási lehetôséget,

Tehát ha az a váltó- ‘аду hátirátból kimnrmll, nem Iohvl a «мы

váltójogüag átengedni. Aláhb liövoblwn. 4
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p. 0. зима], vagy kiilön lrásban, vagy а váltói tilalom ellené

re, közönséges átengedésnek штык, s ha bär természet sze

rént az àtengedô minden jogait гены а valiòjogokai is átruházza

engedményesére, de maga az, ki nem váltójogilag engedte át.

aváltót, váltójogi kötelezést magàra nem ушам s lgy 6 rá nézve

vàltòi eljárás elébe az engedmèny nem tartozhatik.

!i`2. §.

A forgatási kötés lényegese?

A forgatási kötés lényeges ') а váltókban. Mert sok

‘МЮ, mim fóntebb (15.§.) làttuk, forgatás nélkül nem is

hasznz'1lható.Dea forgatàs Мы! eszközöltethe

tik а vàltónak mint papirpénznek azon fö kelléke is,

Могу akármikor kész pénzzé vàlt,ath assék.

Ugyanis az adós esak a határidö elteltével levérr köteles

fîzetni, ha addig a váltót tovàbbadni vagy forgatni nem

lehetne s a lîzetendö pénzért а határìdöig kellene várni,

а papirpénz nem volna tökéletes, inert nem lehetne akàr

mikor kész pénzzé гений.

43. 5.

На а víiltóhamis ‘аду hamisított ‘аду ér

vénytelen, àlle а forgatási kötés?

На а Vàll.Ó a forgatáskor màr hamis, hami

sltott, vagyérvén-ytelen vo lt, kétséget nem szen

vedhet, hogy а forgatási kötés mégis ё", Vagyls a l`0rga'

tó tartozàsban vagyon, mert épen az átengedett adóssàg

helyessége és valóságáról kezeskedik, {вып ha az adósság

nem való, ‘газу пеш egészen то, 6 marad adós.

Hapedig а forgatás utàn történt а hamisí

tàs, úgy az ezt megelözött forgató a váltónak meghamisl

tott pontjàról épen nem kezeskedhetik, mert azt б neki, hogy

utána egy harmadik csalni akart, teljességgel nem tulaj

donlthatni, de cgyebekröl jótàllani köteles.

I) Wagnei' ellen, б. 111.
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м. s.

C.Kötés az elfogadó és bemutató között.

A tukványzott a váltónak elfogadása előtt senkinek

semmivel nem tartozhatik, mert mind addig ő semmi részt

nem vett a váltóban, hanem csak mások egyezkedtek mint

egy helyette. Tehát hogy ő köteleztessék, ő neki kell

azt, a mi egyébiránt szabadságában áll, elfogadnia, vagy

is az ő megegyezésének kell ahoz járulni, mely ezen szó

val történik: „elfogadomft-Jllidőn valamely tukványzott a

váltólevélre ezt írja: „elfogadom“ vagy „elfogadtatik“ az

magából ezen szóból s a váltó több szavaiból nem tehet

mást, mint azt, hogy a mit kibocsátó helyettem a ren

delőnek és helyetteseinek (a rendelményeseknek vagy for

gatmánycsoknak)előre megígért, abban megegyezek, vagy

is a mire megbízott, azt magamra vállalom és teljesítem,

azaz a váltó tartalma vagy a tukvány szerént (trassirter

` massen) fizetek a váltó birtokosának.

Tehát ez sem több sem kevesebb, mint f i z etési

‘ ígéret, vagy adóssági kötés, hozzájárulván a

czélhoz képest, mint tudjuk, azon formaság, hogy a

váltóra valóban reáírassék (35. s). Jogfoganatját is, mely

szerént az váltószéki és gyors végrehajtási kiváltságot húz

maga után, szinte a váltók czélja és rendeltetése (32. s.)

kívánja meg.

Jegyzetek. l. Láttuk föntebb, hogy ha az elfogadás megta

gadtatik, a kibocsátó mint jótálló marad adós, (36. §.). Te

hát idegen váltó annyival tökéletesebb a saját váltónál, hogy

amazért jótálló is kezeskedik, s ezen jótállás más jótállások

tól közönséges kötelezvényekben csupán abban különbözik,

hogy ezekben az adósság köttetik előbb, s azután áll valaki

jót azért, a váltóban pedig rendszerem meg van a dolog for

ditva.

2. Mondhatjuk ezen kötést más váltójogászok után ') kii

I) Wagner ellen, a ki azon állítását (á. 106.). hogy az elfogadási kötés

nem átvállalás, azzal bizonyítja, hogy az átvállalás által az Plőllheni

4 ч:
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lönösebben megbizási átvállalásnak is (Dclegatio et Expromis

sio), és а mint a Fóntebbiek mutatják, épen nem helytelenül.

3. Idegen váltóban tehát, ha van elfogadò, ez a föadòs,

а kibocsátó és folgatók (41. §.) pedigjòlállòk.

45. §.

Az elfogadùs зари váltókban és saját ren

deletrei tukvànyokban.

Зари vàltókban nincs helye az elfo ga

dásnak, azaz а kìbocsátó mâr cgyszer kötelezte ma

gát а Íizctésre, tehát akàrmely újabb cselekményre, а mi

szinte csak azon köteleztetést ismételné, szükség nincsen.

Saját. rendeletrei tukvânyokban p edig,

ez az ere deti vagy olsö kötés. Meri; а kibocsàtó

a rendelövel azonegy személy levén, maga magànak semmi

józan eszů nem igérhet s kötést nem tehet; tehát igazi

kötés csak akkor történik, ha а tukványzott chez járulá

за! nyilvánitja,vagyis а УЫЮЁ elfogadja,(lM«. ё.) mi âltal an

nak kiíìzetését igéri, és így adóssâ lön.

Ez а lúnyeges ès belsö különbség а mondott kèt váltó közölt_

Egyébiránt foganatjokra nézve egészen egyenlók egyrnással, S

vgyikct а màsikkal, mint акций fölcscrélhetni.

46. §.

Az elfogadási kötés is cgyoldalú.

Az elfogadó ezen egy szó дна]: „elfogadom“ egy

szerün , kikötés nélkül vàllalja el az adósságot, minta lä

ndós lmúozása cgészen megszûnik, а mi nem (‚ту van a váltó elfoga

нашим, melyben, mind e mellett is , ha nz elfogndó nem тете, а

kibocsáxó jön tartozásba. E szerént Wagner nz clfogmlzìsból származlat

ná д kibocsátó равны: is. De szeretném én azon jogphilosopllol és jo

gászt ösmcmi , a ki az elfogadásból és clfogadási- kötésbôi magábóî,

akármiuö néven nevezzük azt, a kibocsátónak дадим: kimagyarázná.

Нет az clfogmläœ, а melylwn а kibocsáló teljességgel semmi részt nem

veszen, hanem а kibmsńms ‘от ôt, mint nnnnk helyéu láttuk , jó!:i|lóv."|.
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bocsátó előre tett ígéretét, úgyde ennek kötelezettsége is

csak egyoldalú (37, 38. SS). S ha netalán felté

telesen tenné az elfogadást, (p. o. elfogadom,

ha a bemutató régibb tartozását nekem szinte lefizeti, vagy

ha a váltósummából valamit leenged, vagy ha részenként

veszi föl a pénzt st.): a bemutató szabadságától

függ az ilyen ígérettel megelégedni, vagy

nem. És ha megelégedett, feltétlen fizetést többé nem

követelhet (s ezzel véget is vetne a további forgatásnak,

mert kinek kellene az ily paplr?); de ha az oly feltételes

elfogadással meg nem akar elégedni, épen oly kétségte

Ion keresete leend a jótállókon, mintha semmi elfogadás

nem történt volna, mert ezek neki általában minden fel

tétel nélkül kezeskedtek.

47. S.

Az elfogadó elfogadás által kötelezi-e ma

gát minden váltóhitelezőknek?

Hogy akkor, ha a bemutatás és elfogadás még vala

mely forgatás előtt történt, mindenforgatmányos

a forgatónak helyettese levén, az mind azon jogokkal bir,

melyeket a bemutató nyert, s forgatás által a követke

zőkre ruházott, könnyen átlátható.

De bár forgatás után történt is az elfoga

dás, hanem a váltó viszkereset útján valamelyik forgató

kezébe került, minden ily forgató és viszkereset utján fizető

a viszkeresőnek, tehát végre (az elfogadás végetti) be

mutatónak, a kinek t. i. a váltót kifizette, jogával blrand.

Sőt (az elfogadás végetti) bemutató úgy tekintethetik, mint

a rendelőneks rendelményeseinek helyettese vagy kép

viselője, és így a mit a képviselőnek ígért az elfogadó,

azt a képviselteknek is ígérte.
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4-8. s.

Az elfogadó és kibocsátó közötti kötés

nem váltójogi.

Azon egy szó: „elfogadom“ szinte magában foglalja

az elfogadónak a kibocsátó mint megbízó iránti kötele

zettségét is, mert erre nézve azon szó azt teszi: a mit a

kibocsátó reám bízott, elfogadom vagy teljesítem; úgy

bogy , ha azután az elfogadó nem akarna fizetni, a ki

bocsátóis költségeire és netalán a födözött

summára nézve a követelők sorába lép, de

csak a köztörvény, nem aváltójog útján. Mert már

a váltó, a közönség (t. i. a forgató közönség) kezéből

magánosok (a pusztaadósok, u. m. elfogadó és kibocsá

tó) kezeibe jutván, bitelére többé a váltójog semmit sem

ügyel (32. 5.).

Azon körülmény, hogy saját rendeletrei tukványban a kibocsátó

nak is váltójogi keresete van az elfogadon, alig érdemel em

lítést , mert ez a jog a kibocsátót nem mint ilyet, hanem mint

rendelőt illeti, mert (20. §.) tudjuk, hogy ezen váltókban a

kibocsátó és rendelő azonegy személy.

A 49. §.

Háta kibocsátó akibocsátás által kötelezi-e

magát az elfogadónak?

Fontos kérdés: vajjon a kibocsátó kötelezi-“c magát

az elfogadónak , azaz, ha az elfogadó fódözct nélkül már?

kifizette a váltót, van-e a kibocsátó ellen keresete? és mily

lyen ‘Ё váltó- vagy közjogi-e?

Hogy v a u k ere s e te, tagadhatatlan. Mert a ki mást

valalni végett megbíz, ennek véghez vitelére szolgáló esz

közrül is vagy megtérítéséről , már előre is gondoskodnia

kelletik. Sőt vagy magán a váltón, (2I.§.) vagy külön le-i

vélben (58.§) szokás is, mint tudjuk, világosan Imegirm

a tnkványzottnak: „tegye számolásomba." Tehát, ha ez szá
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molásba teszi s a kibocsátó azt (valamint fáradsága díját

is) nem akarnà elösmerni vagy megiériteni, ninos kétség

benne , hogy törvény utján azt eszközölhetendi.

Hanem váltótörvény utjának itt sem

lesz helye, mert már а váltó kiiizettetvén, pàlyàját
Iefutotta, tehát hitelére többé a váltójognak semmi gondja, Y

s a magánosokat magános dolgaik végett köz törvényhez

útusitja.

J e д у z e 1. Мёд kevésbè tartozik a váltòjogba, midön a váltó еду

harmadik számolására. van kiboesútva s ez а számolást elös

merni nem akarja; mert ez шада semmi részt nem vett a vàltò

irásában. Tehát az ily harmadik személy a váltònál fogva шед

csak közönséges adòsa. sem lehet az elfogadónak. Mindazáltal

az itt elóforduló személyek közti viszonyokkal megösmerkedni

nem lesz érdektelen. A kiboesátó az elfogadót еду harmadik

számolására útalja, és 1ду е:е11 cselekmény az Иду nevezett

_ ûtalmány (Assignatio), melyben ûtalò (Assignant) а kiboesàtó,

а.: pedig, kire а: útalás tönént, ûtalt (Assignat) s kinek ré

szére шлем, L 1. а: eirogadc», ûtalmànyos (Assignatar). Tehát

az útalmányos legelôbb is az útalthoz fordùland, de ha ez a.

kivánt kánalanitàst meglagadja, az útalón kell azt követelnie.

Hanem mind ezek, melyekkel a váltónak már semmi köze, csak

a. köz törvény utján törlénhetók_.¿ Ezekböl érlhetni meg а:1 is,

hogy а 1`огда1о11 váltó tökéletesb a harmadik számolására trott

náll` melt amott vállójogi tarlnzásban van а forgatò, a mi а _

váltó hitelének nagyobb blztositására. szolgál; midôn emebben

legfólehb az elfogadónak lesz kármentessége, de ez is köz

törvény utján; mindazálwl igen alkalmasan élhetni vele 0111

midón valamelyik váltòadó magái a vàltòi kötelezetség alól

kihúzni akarja., (p. 0. а 18. es 21. §§ok után Szabó Péter

nem akarja, S nines is talán гей oka magát váltòilag lekö

telezni, tehát csak а számolásba. iratja magàt). '
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во.

Megtilthatjaea kibocsàtóatukvàny elfoga

dását vagy kifizetését, vagyis adhaté e

végre ellenparancsot (Contre0rdre)?

Úgy làtszik elsô tekintettel, hogy а ki valalńt vala

inire megbiz, az ezt а megbízott dolog végrehajtàsa elött el

is tilthatja attól. De ez a váltóban másképen àll. Маг! az

egyszer kiboc sàtott érvényes váltó a közön

ség é, ') (ага: nemcsak а vevö számára, hanem a kö

zönség javára is adatik s а törvényhozó esupàn ezért pár

tolja), és hitelét ellenparancscsal rontani , bàr a ki b 0

с s àtó na k, annyival kevésbé szabad, hogy az màr neki

többé nein istulajdona, söt annak kifiz etésére

jótállàsánál fogva (minden kifogàsa ellenére, — s

ebben van а fö dolog-) köteleztetik, ùgy hogy, ha

kilìzetését akadàlyozza, még dràgábban года azt megté

ritni; mert a perbeli s más költségek is nyakába fognak

háramlani. 2) (Ugyanez áll а forgatórul is.)-Ha az elfogadàs

pedig már meg is történt, az elfogadó az ellenparancscsal

sem búbatik ki a fìzetés alól, mert а törvénytev6'arra, a mi

а vàltón kivůl van, (pedig az ellenparancs nem lehet nem
azon kivül) , nem ügyel, hanem a vàltónak Iés váltóra. irt

elfogadásnak értelmében öl fìzetésre kinszeritendìŕ)

Jegyz etek. 1. hamis ищу hamisltott váltórul itt nincsen его.

2. legtöbb váltòjogászok s köztök Treitschke is leginkább azen

oknál fogva s akkor helyeslik az ellenparancsot, ha а rendelö

(а kibocsátò ellenében) vagy forgatmányos (а forgató ellenében)

`) Einert 5. 21. - Lásd fóntvbb а 32. §-t is.

2) Nincs helye az ellenparancsnok Poroszllonban s Dessauban. Treitschke.

Contreordrc. б. 4.

3) Austriában élhet a tukványzó ellenpnrancscsal ezcn köriìlményekben 1.

ha a váltó nem rendcletro szól (azaz nem forgalható, tehát ncm is

ignzi wiltń); 2 ha ablian az órlék kitélvlc hián_\'zik , s végre 3. ha a

Iizctès ìdejc még el nem mult (Wagner. М. 254, 255.).
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az igért 01101101 110111 а111а 1о111а meg. - De ez, mint tudjuk,

nem tartozik váltójogba s а váltó, mint szinte tudjuk, nem

csak 11 rendelôért (avagy illetöleg forgaunányosért) hanem а

közjóén is, sót leginkább ezért pártoltatik.

51. §.

Szükségbelí útalt elfogadàsa.

На a kibocsátó a kibocsátáskor nem bizonyos, hogy

bemutatáskor a tukvànyzott talàltatike vagy sem , avagy

a megbizást el|`ogadjae vagy sem, a bemutatót mások

hoz szokta útalni а váltóba irott ezen szókkal: szükség

esetében Y- vagy Z-bez st. 11111011 hívatnak ezek: szük

ségbeli útaltaknak (Noth-adressaten), s maga ezen irat:

szükségbcli útalvànynak (Nothadresse).

Jogviszonya а hitelezökkel, elfogadás ese

tében mindenkép az, mint a tukvànyozotté; а

kikocsátóval pedig némileg kedvezöbb, mert a

tukványzottról mindig feltétetik, (mint a vàltóüzletböl tud

hatjuk), hogy ez vagy adósa a kibocsátónak, vagy más

fódözetet kapott attól a vàltó kilìzetése végett, а 11111101,

kivált pedig az utolsót nem 101101 asziìkségbeli úlaltakról

gondolni, mert hogyan fogna а kibocsátó ogy summát

két s több helyen is fódözni? Ezekröl tohàt azon el6

vélemény áll, hogy а magokébúl fìzették ki а vállósum

mát s így tańották fenn а 111110 11110101, 05 igy méllán

érdemlenek kedvezést a kibocsátóvali viszonyban, а т01у

kedvezés abban állana leginkább, hogy а kibocsâtó

ellen, ha a váltót kifizették, váltójogi kerese-

tök legyen, ellenkezöleg mint a tukványzottnak (49. §.).

Azonban ezen kedvezés meghatàrozàsa а 101010305 101‘

1011у101 fúgg. ')

') A magyal‘lö|'vén_v alegfôbb kcdvezésl, 1.1- а váltójogi viszkeresetct ¿ul

ia nckik.
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52. §.

Névbecsülö elfogadàs.

Eddig szólottunk azon elfogadàsokrul, melyek a

vàltóban fóljegyzett megbizás (u. m` tukványozás, vagy

szükségbeli (наша) következtében történtek s ezért ren

des vagy közönséges elfogadásoknak neveztelnek.

De vagynak esetek, midön а megbizottak közül

egy sem fogadja el a váltót, s ilyenkor valamely

meg nem bizott (legalàbb а váltóban meg nem bizott ‘)

járul kö zb en, a ki valamelyik vàllóadós hitelének

fentartása végett, ennek nevét megnevezvén s ez által

mintegy megtisztelvén, késznek ajànlkozik a bemutató kö

vetelésének lefizetésére. Ez okbul hivatik ez közbenjàró

nak (Intervenient), s ha elfogadàsa áll, névlisztel6 ‘вы

névbecsülönek (Honorant), és elfogadàsa névbecsülésnek,

névbecsülö elfogadàsnak (Honorati0n vagy Acceptation

par honneur), az pedig kinek becsülelére történik, név

becsültnek (Honorat).

Jegyzet. Névbecsiilés nemcsak elfogedás, hanem ñzetés hiá

nyában is történhetjk. Söt még saját váltòhan sem lehetetlen.

(55. Ё.) S névbecsiilök magok a megbizottak is lehetnek.(55. §.)

53. Ё.

А névbecsiilö részint váltóadós, részint

vàltóhitelezö.

Á Ha ezen cselekményt ñgyelemmel visgáljuk, nyilván

kitünik, hogy a névbecsülö semmi egyéb, mint

váltóvevö, mint ki a váltót а birtokostul megvenni

szàndékozik, ennek a kifizetést megigéri s ez által váltó

adósává lesz; ha pedig majdan а vàltót ki is fizette s ma.

I) Mort а mi ezcn kivül történik, arról а vállòjog summit sem tud.



59

gához vette (35. §.) a váltóbirtokosnak tehát váltóhitele

zőnek jogaiba lép, épen úgy, mint akármelyik forgatmá

nyos, azon különbséggel, hogy a” közbenjáró, miután

tudja, hogy a váltót a megbízott, vagy ha többen vannak

a megbízottak, közülök egy sem fogadta el, vagy egy

sem fizette ki, ő annak a birtokostul megvásárlását több

nyire azon nyilatkozással ígéri, hogy neki a váltóadósok

ban, vagy valamelyikében (kit többnyire meg is nevez)

bizalma vagyon. Sőt ezen bizalmat, ha nyílván ki nem

mondaná is, cselekedetéből méltán következtethetni, mert

különben hogyan merné oly váltó fizetését ígérni, mely

nek elfogadása vagy kifizetése a váltói megbizottul (avagy

épen magától az adóstul) már megtagadtatott?

Az egyezkedést a közbenjáró és bemutató közt ily formán kép

zelhetjük:

Közbenj áró. Hallom, ez s ez váltó, mely önnek birtoká

ban vagyon, el nem fogadtatott (vagy kl nem fizettetett).

Bemutató. Jól hallá ön. Mert lme itt kezemben vagynak

már a bizonyítványok is, a perlekedést aligha ki fogom kerül

hetni.

K. Mi-tévő lesz most ön?

B. Magam sem tudom, mert a perlekedés, bármely ren

desen fog is folyni, több hetek-, sőt hónapokig tarthat, min

den esetre pedig újabb költségekbe kerülend. Én pedig a

pénzre, mint bizonyosra számoltam. Gondolhatja ön mily hely

zetben vagyok! Most el sem adhatom már a váltót, mert ki

csoda venne azzal együtt bizonyos pert is nyakába?

K. Én, részemről bízom ez s ez adósban, hogy a dolgot

perre menni nem hagyja s magának költséget okozni nem

fog. Azért én a váltót, ha ön reááll megveszem s annak ide

jébeni kiilzetendését ígérem.

B. Sőt köszönettel fogadom. Kérem, lrja ön ide a vál

tóra ígéretét. ~

K. „NN. nevére (vagy becsületére) és számolására elfo

gadoln.“ st.

lme, ki nem látja ezekből? (pedig a foglalkodásban a

gondolat más folyamát alig képzelhetni), hogy a névbecsülő
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váltòvevö '), s еду részröl, u. m. а bemutató ellenèben, vàItò

adós, más rêszröl рейда, t. i. azoknak ellenében, kikén [ize

tendett, váltóhitelezö; úgy hogy ha. ezen pénzét meg nem ad

ják, viszkeresetet támaszthat ellenök. — Fizetni fog, ‘аду fo

gott рейд б, mim elöre megnevezé, a névbecsültért, ‘аду (а

kik ennek jótállással tartoznak) ennek elózöiért. Tehát ezek a

névbecsülónek та: adósai azon esetben, ha а válbòt kiIìzet

vén, azt kezéhöz vette. -

S Lartozik ‘аду tartozott ö ñzetni a bemutatónak, és (ha

нашёл viszkereset пчёл а УЫЮ azokhoz ment volna. vissza)

а névbecsült helyettesei- vagyis következóinek, úgymint, a

kiknek а Ilévbecsült is jótállással штык. Tehàt ezek a név

becsülönek is hitelezói.

54. §.

А közönséges és nevbecsülö elfogadás, rńiben

egyezik meg egymással?

A névbecsülés а közönséges elfogadással abban egye

zik meg, hogy a névbecsülö , valamint a közönséges elfo

gadó а vàltóbitelezök ellenében föadóssà löu,

azon megjegyzéssel, hogy ha a névbecsülö а kib0

сайт ncvére fogadta el a váltót , akkor ugyan minden

vàltóhitelezöknek kötelezte б is magát , mert a névbecsült

is mind azoknak adós; de ha valamelyik forgató

nevére történt a névbecsülési elfogadás, csak

а névbecsültnek következöl lesznek (mint

imént is làttuk) a “НЮ Ьй‚1е1е2б!‹, mert а I1éVb8

csült maga is épen ezeknek tartozik jótállással, a névbe

csülö pedig a névbecsültért igérte а váltónak kifizetését.

I) S véleményemmel а bcmutató szabad tctszésétiìl fúgg, reáálljoué az

igéretrc "аду sem. Mindazáltal а tevôleges tönény a rcáállásl a ММ

hitclénck fentarlása végett parancsolhatja, de a bemutatónak biztositása

lncllctlï Mort ily esctben könnycn csalások is törlénhetnének, p- o. va

lamely ösmcrcllen és csalárd közbonjáró csak azért ajánlaná а névbLl`

|‘sí`llés¢, hogy а r‘zélb.1v0lt viszkereselct feutartóztassa, sl- `
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De a névbecsült maga, avagy elözöi semmit sem köve

telhetnek a névbecsülön, mert nem levén töliik megbi

zása, nem is igért azoknak az elfogadás àltal semmit,

söt шед а névbecsülönek leszen, (mint szinte az iménti

§-han láttuk), a. névbecsült és е16:61 (1111111 а névbecsült

nek jótállói) ellen, ha a vàltót kifìzette, vàltójogi követe

lése, I) inert é-pen ezek helyelt fìzette ki a váltót.

55. §.

S miben kiilönbözik egymàstól?

А különbség névbecsülés és közönséges elfogadás

közt leginkább e következökben foglaltatik:

1. A közönséges elfogadás' megbizásból,

a névbecsiilés pedig а nélkül történik, tehát (a

vàltó hitelének fentartásâra) csak akkor van helye, ha

a megbizottak közül' megbizás következtében a váltót еду

sem fogadta el, vagy nem kellöleg, nem a válló értel

mében fogadta. el. 2) Mert különben hívatlan beavatkozó

volna és zavart okozna, s viszkeresetére méltán azt felel

hetnék: ki bízta гей. а beavatkozàst? Innen majd talán

viszkereset esetében 011у 111:011у11уе11у1‘а is leend szüksé

де, 1пе1у1уе1 azt tanúsitsa, 110ду а шед1)1:о11а11 э; vàltót el

nem fogadtàk, és így közbenjàrulása. a vàltó hitelére s a

váltóadósok becsületére és javára (p. о. а рег11611зеде11

nek megkimélésére) történt.

2. A kö : önséges elfogadásból э. tukvànyzó

ellen rendszerént csak k ö z j 0 д1 (пе11а а szükségbeli

I) Wagner azon elvet, hogy a névbecsülö a névlicesiiltnek ós elözöinek

semmivel nem tartozhatik, а:оп okknl mutogntjn (б. 294-), Воду ha a

névbecsülö az elfogndás által ezeknek is tartozliúk, akkor, a mit ezek

еду": kezökkel knpnának, azt а másikknl tüslónt vissza kellcne adniok,

minthogy a névbecsülönek a kifizctés ulán czek viszkurcseltcl kölelesek_

2) Alip` kell érintenem, hogy névbecsiilúsbôl a tukványzolt s akármelyik

megbizott is clfogadhntja а váltót Mcrta mcgbizást teljesítni ncm ¿ikar

vńn, е: elenyészett, s ök úgy léphctnek elô, mint mas közbcnjárók.
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010105001 váltójogi), а névbecsülésböl р0013 02 0005011

ellen mindig váltójogi viszkereset származik,

а 10010110 (53. §.) mondottakon kivül azért is, Vmert a

vàltó hitelének fentartàsa végett történik s kedvezést

1003 0 szükségbeli útalt eliogadàsànál is jobban érdemel.

‚ 3. А 11020050305 011030005 0 100311120 0. 10.

rendszerént kib 0 050.10 0 evére ')‚0 névbecsül 05 ре

013 ak ármelyik váltóadós éra (akár kiboesátó akár

valamelyik forgató- 501 0 közönséges elfogadóéra. is) tö r

ténhetik. Innen 0 közönséges elfogadónak, (110 1 1. 0 ma

300001 1120110 ki 0 vàltót) , csak 0 kibocsátó ellen van

(köz- vagy néha vàltójogi) viszkeresete , a névbeesülö

nek pedig 0 névbecsült s ennek minden 010201 ellen.

(Meg ре013, 10101 láttuk, váltójogi viszkeresete).

4. A k 0 z 0 0 5 0 g 0 5 01103 а 0 0, 103010111) 0 (1030150)

tukvànyzott megkivànj 0, hogy а tuk ványz 0 0 vál

tósummát 1003 fizetés 01011 1000220, 0 mire

0 névb ecsülönek nincsen jo 30, mert ennek elfoga

0050 0010 megbizàsból történt. De ugyanezen oknàl fog

va 0 kiboesàtó seq] kivánhat 0 1010 5010ш11 vissza. (ha

ugyan а kihoesàtó elöre semmi 100020101 0001 00011, 0

10101 nem is tartozott), ha 0 névbecsülö nem [izetett

volna 15.

5. Közönséges elfogadásnak saját vàltóban

01005 helye. de névbecsülés itt is czélirànyosan történ

hetik, p. 0. 0 kibocsàtónak épen fìzetés idejekor vala

mely elöre nem làtott akadálya történt, vagy okvetetlen

el kellett ùtaznia st. '

I) Kìvévén t. i. ha valamelyik forgató nevezelt szükségbeli útaltat.
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MÁSODIK SZAKASZ.

A vńltó beváltńsa.

50. §.

A 1011011110102011 101-1020501 5 kötelességei.

Több helyütt láttuk, hogy ha netalán a 1011011110

102011 0 váltóadósoknak vìszont valamivel tartoznà

1101115, 02 0 vâltójogra s vàltótörvényszék

elébe teljességgel nem tartozik, mert 0 1011011,

т1111 magános papirpénzek hitelére akadàlyúl lennéuek,

hanem а közönséges törvénykezésre útasítatnak. Tehát 0

1011011110102611 115201111 adósságaira nézve ez àltalános

szabály.

Vannak mindazonàltal 0 váltóhitelezöknek is némely

101101 kötelességeik, melyeknek alapja csak az,

hogy 0 101101 01111011 tartalma szerént annak idej 0

11011 05 helyén azok 01101, kik azzal tartoznak, be

váltassák, azaz jóértékü pénzzé vállassàk, а 11111 110

elmulasztotlak , természet szerént , ‘váltóadósaik irànti

minden vàltójogi követeléseiket teljesen 0110521011011. Ezen

kötelességek :

1. b emutatàs a váltóban kijelölteknél a váltó

elfogadàsa és 11111201050 103011

2. ha az elfogadás vagy Íìzetés megtagadtatott, en

nek 0 jótállókkal közlése s ha kivàntatik, bebizonyitása,

mely utóbbit váltói nyelven 0 vásnak (Protest) hlvjuk.

3. ha 0 11111201051 vagy bevàltást így sem eszközöl

11011011, joguknak 0 törvény utjàn gyors k_e

r e s é 5 0.

Lùssuk bövebben.
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57. §.

A.) B е m u t a tás. (Präsentation).

A váltónak rendeltetése, mint tudjuk, а lorgás lé

vén, a iìzetö nem tudhatja, hol és kinél forog az, tehát

méltàn megkivànja, hogy fizetés idejekor а vàltó

birtokosa а fìzetöt а vàltóban kitett helyen múlhatla

núl fólkeresse, akàr közönséges elfogadó, akár sajât vál

tóbeli kibocsàtó, akár névbecsülö, vagy valamelyiknek meg

hatalmazottja. is az. Idegen 111110 ban pedig rendsze

réntmég fizetés elött csupán elfogadàs végett

is be kell а vàltót mutatni. Mert a fizetés végett kijelelt,

vagy megbizottrul (tukvànyzott- és sziikségbeli útallról)

addig, mig elöre neg nem kérdezzük (azaz 11 váltót be

nem mutatjuk), nem is 101101 tudni, akarják-e а megbi

zást (azaz а kiûzetést) magukra vállalni vagy sem? Ezen

elöleges (vagyis elfogadás végetti) bemutatàs nélkül meg

történhetnék, hogy p. 0. а tukványzó annak idejében fó

dözte tukványzottnál а váltósummát, mit nagy bajára és

veszteségére nem tett volna, ha a vàltóbirtokos által ar

ról, hogy a tukványzott nem akarja elfogadni vagy 11111

zetni 11 1111101, 01010 tudósítatik vala.

Ebböl az is érthetö, hogy ha több megbizottak (tuk

vànyzottak vagy szükségbéli útaltak) vagynak s az elöb

bek nem fizetnének, mindnyájánál sorban be kell

а vàltót mutatni. Mert a dolog természete szeréut azt kell

elöre hinnünk, hogy megbizottak közül is, inkàbb az el

söblpeknél fodöztetik megbizó által а summa., mint utób

bia nál.

58. §.

Kétféle.

A bemutatàs tehát kétféle:

1. elfogadás
2. ñzetés “Ее” _ .

Afizetés végetti bemutatásugyan,mintimént

làttuk, mûlhatlanill sziìkséges minden 030111011;
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de az elfngzidáis> végetti nem middig. - Ugyan

is ennek зари vàltóban, mint (45. §.) tudjuk,

soha sincseu helye. ldegen váltóban pedig di

cséretes szokàssá мы а kereskcdök között, hogy a kibo

сваи?) tàvolhelyekre külön levélben is mindig jókor és

elöre tudósitja. а tukványzottat (vagy más mcgbizottat)

hogy теща bizonyos váltót tukványozott ez s személy ja

vára, ez s ez idöre és summában. I) Ha tehát а válió

kifizetésére 1. bizonyos idô van a váltóban meg

határozva, (p. о. màtól három hómp mulva), а’ tuk

vànyzott az idöt, a mihez таза: tarlsa, mir' а tudósit

vànyból úgy is tudja, тети ninos szükség a további

tudósitásra, (s ha. а. fizetési hely egy а kibocsátásival,

ага: mind а kibocsátó mind amegbizott azon egy holy

ben iakik, ez tudósìtó levél nélkül is fog а dologrul érte

sittetni), hanem a bemutatás csak fizetés végett egyszer

(vagy mind elfogadás mind fìzetés végett egyszerre) fog

megtörténni. Mindazonáital fólöslegböl ily idegen váltó

nâl sem àrt az elfogadás végetli elöleges bemutatás, ha

t. i. a tevöleges törvény ш пет tiltja. - На pedig

2. nincsen bizonyos idö határozva a fizctés

végett: a. váltó ‘ищу úgy fejezi ki шар“, hogy

a tukványzott mihelyt látja а vliltót, azonnal

fizessen; ilyen kifejezések: „látra fizessen; tetszésre

(шаг а bemutaló tetszésére) fizessen.“ Ilyenkor “м:

I) A tudositólevél (tuilfßllvány) îávolhelyekre szóló „знакам а vógctt is

szükséges, nehogy hnmis мне mutattassék be s fogiidlasäék cl~ Wagner

erre nézvc tanácsolja, hogy minden kereskedö, а ki vállóval (газу vail

мм‘ is) foglalkodik, valmnint miden kcreskedöi Почем, úgy az érintctt

tudósilványl többfólc s7.ámmal jogyezze mog u m- 1. közönsiigm leve

lezési számmal (‘шаг jegyezzc fól levelébcu, h.'my.1<lik már az, azon

évbeli mindcn lcvelei közölt), 2- különös lcvelezúsi számmal (nmz hn

nyadìk levélaz azon levelei között, melyeket különöscn anon tózsérp.1jlá

зато: т, kit jelenben спада“), 3. magának a váltónak, mely a tud()

nítványlian, lemiisoltatik, számával (мм hanyndik váltó az под közötl,

mvlycket mzir cz ëvhcn llgynnnzon tñzsórpnjlńsńrn h|kv:ìn_vnz0H). “чад

nm', 60.

5
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elfogadás végett а váltót külön hemnlalni

nem kell snemls lehehvagy pedig 3.a váltóban

világosanazfoglaltatik,hogycsakbemutatás után

'(„lát utàn“) bizon os idô (p.o.két hóna )mnlva
Y P

történjék a fizetés. Ilyenkor tehàt a vàltó tartalma szerént

okvetlenül be k ella vàltót elfogadàs vé gett

külön és elöre mntatni. -

De mikor? - Magàban а váltobzm csak annyi van „lát után.“

Tehàt ha 50 év muiva mutattatnék be а váltó, а látás csak

akkor esnék meg s a látutánra halàrozolt idó (p. о. а ш

hònap) fìzetés végett csak innen számltatnék. Az ilyen határ

ìdö közönséges kötelezvényekben mehct, de váltóban, melyek,

1111111 papilpénz, közönség kezében forognak, (lehát 50 év

mulva szép rongyokká vàh1ának),melyekben kamal sem szo

kott jámi, (tehát 50 éves adósáágnak semmi hasznát nem

1е11е111е venni), melyekben rendszeréntaforgatást, tehát forga

tòk s forgatmányosok neveit mind а levélre kell imi, (tehát

50 év alatt а váltòbnl еду nagy könyv lehetne), melyekérl

valamennyi forgatók jótáilássai köteleztetnek, (tehát 50 esz

tendeig 5 egész éltökben, kivált ha sok váltò forduit meg ke

zökön, soha sem tudhatnák s talán @gy kereskedö sem tud

hatná, hanyadán van), 51. ez képtelen. -L Az ilyen látut.’mi

vállòkra nézve tehál а tevöleges törvény tartozik az е11"(1%а11‹15”

végetti bemutatás határidejéröl,a mint legczélszenibbnek látja,

(minden esetre rövid llatáiidörül, men а váltók lennészete

ezt kìvànja) gondoskodni.

Jegyzetek: 1. Tudjuk, hogy saját váltóban igazi vagy

kötelezó elfogadásnak (mivcl a kibocsátó magát már egyszer

kölelezte) helye nincsen, mégis а mondottaknál fogva, ha a

váltò „lát utá.n“ra szúl,` а bemntatás nem ugyan elfogadás,

hanem látás végeit megkivántatik. 2. Воду telepesnél és {ize

tés végetti más meghatalmazottnál csnpán ñzPtés vêgett mu

tattatik be а vàltó, szinte tP11nêsze1f\.<„ mort hiszen е vêgett

töriónl а mPgl1atnImnz:'is.
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59. s.

Bemutatás szüksége a névbecsülőre nézve,

és névbecsülőnél.

Már föntebb (55. §.) érintettük, hogy közbenjáró

nak csupán azon esetben van joga valamely

váltót elfogadni, ba a megbízottak azt nem

teljesitenélLMég inkább allez magáról anév

becsülőrül a fizetés végetti bemutatásnál.

Mert nem annyira elfogadás, mint fizetés a váltó vég

czélja. S a tartozásba levőknek érdekökben fekszik, hogy

ne más, hanem épen az fizesse azt,a ki erre megbizatott.

Csak egy példát lássunk. A váltó elfogadás végett bemntattatik,

de a tukványzott nem fogadja el, mert a kiboosátótul még Ш

dósitvanyt avagy födözetet nem kapott. S erre névbecsüló

ajánljaaz elfogadást. Csak hamar ezután, de még a fize

tési idő előtt a tukványzott tudósítványt és Fjdözetet is kap s

varja, hogy fizetés végett annak idejében bemntattatik a váltót

Azonban a váltóbirtokos úgy okoskodván, hogy a váltót nem

а tukványzott, hanem névbecsüló fogadta el, ehez visz. azt fi

zetés idejekor s ez ki is fizeti azt —— ltlily nagy zavart okoz

na ez, ha t. i. ezen mód netalán valumly tevőleges törvény

által helyesnek találtatnék? A névbecsiiló a váltót kifìzevvén,

saját adósain pénze meggtéritúsét követelné még perrel

is, adósai elitéltetnének s maga a kibocsátó is mint utolsó

jótálló, ki már egysze! födözte a tulwányozottnál a váltósum

mát, újra fizetésre köteleztetnék. S mind ez hiába, mert a

' tukvanyzott a fizetésre készen volt; s ha a váltót fizetés végett

nála bemutatják vala, mind ezen zavar nem következett vol

na. Tehát

Kétségtelen igazság, hogy a váltót, bar a megbizottaktól

első bemutatáskor el nem fogadtatott, fizetés végett is újra.

ezeknél kell elsőbben a névbecsülő előtt bemutatni; és csak

akkor van joga a névbecsülónek a váltót ki is fizet

5#
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ni, ha a megbizottak a «то szerint eleget nem tó

nek. ‘)

` A névbecsiilönél рейде magánál elfogadás végetti bemu

tatásra nem lehet szükség, mert hisz az elfogadás 6 általa

та!‘ megtörtént, de a fìzetés végetti szinte (жду mint а többi

llzetôknél, nála is, mint az imént ‘шик, megknàntatik.

eo. §.

B. Ovás. (Protest).

Az elfogadás és kilìzetés az adósok s illetöleg meg

bizottak àltal а váltó tartalma szerént nem teljesitetvén, а

vàltóbirtokos természet szerént а jótállók ellen fog for

dulni. Ezek pedig а jóiállàs természeténél Гоша csak azon

esetben tartozván lìzetni, ha a föadósok (elfogadó és sa

jàt vàltóban kibocsátó) nem lizetnének, еле!‘ pedig bemu

tatásnélkül nem Íizethetvén, legelsölilien is ат fogják а

váltóliirtokostul kérdeni: „De bât bemutattad-e elfogadás

és kìlìzetés végett annak helyén és idején a мы? és

igaze , hogy az kellöleg el nem f0gadtatott?“

Ezen két kérdésre “ад inkább ellenvetésre tehàt

készen kell lenni а váltóbirtekosnak, s ezek

nek bebizonyitàsa épen úgy kötelessége, mint a bemnta

tás, söt ennek,`lia М. sükere nem volt, természetes kö

vetkezése.

Ezen bebizonyitást tiibbképen gondolhatjuk Nem le

hetlen, hogy а megbizott maga adna bizonyitványt, hogy

a „мы пеш fogadta. el ‘аду nem lìzette ki. De erre

nem kinszerittetbetik, söt lehelö, hogy lakától {то} van,

‘мы nem is talàltatik. 2) llyenkor nem volna más mod,

’mint шапка! keresni, kik bizonyságot tegyenek a bebi

I) A magyar váltótörvény szcrént legclöbb а névbecsülö elfógadóiiái kel]

a váltót Íìzelés vêgett beniutßtni, és Csnk lla ez nem Ищете, zr tukvá

nyozotlnńl. Lásd alább a 141. §-t.

2) lla. valamely tukványzott а fìzetósì lwlytól “по! van, de holléte mda.

lik, а váltót másolatban kiildhetni hozzá elfogmlás ‘феи. Az ily bemu

talás minòsiteltnek (q\|z\liÍ.lci|'t.¢) hívjitik. Waglwr. б. 245,
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zonyitandókrul, vagyis arról, hogy a. vàlto bemutattatott,

de sükere nem volt. Mind ez részint hosszas, részint

költséges és alkalmallan levén,

Valamennyi tevöleges törvény erröl úgy gon

doskodik, hogy közhatósági személyt jelöl ki,

szükség eselében а bemutató által megkerestetendöt, а

ki erre а fizetés helyén szinte megjelen, a do

log mibeulétéröl személyesen tudakozódik s mind enröl

irásban bizonysàgot teszen. Neveztetik ezen cse

lekmény váltójogi nyelven ovástételnek, ovâsnak I) (Pro

testation, Protest) s mint màr végbe ment oselekmény,

ovatnak, mint levél pedig, ovási levél-, ovási iratnak. ’)

Az ovàs [вып bizonyság arról, hogy I. а bemu

tatàs megtörtént, de Я. sükere nem volt, vagyis

más szókkal: 1. a váltóbirtokos а váltót annak helyén és

idején bemutatta, s ebbeli kötelességének eleget telt, de

2. az adós, vagy megbizottja. az elfogadàst avagy lîzetést

kellöleg nem teljesitette; s ezek az ovásnak legközelebbi

czéljai. ') Az ovás ekképen a birtokos viszkeresetének

alapjául s megörzéseůl fog szolgàlni; s ez az ovàsnak

végczélja. ‘)

61.5.

Kéiféle.

A mondoltakliól kiki làtliatja, hogy valalninl abomu

папы, úgy az óvás is , mint а mely a. beinutatásnak nem

sükerülte miatt tétetik, szinte kétlélo u. m.

1. elfo adás ‘ —‚ ‚2. fizelgés ähmnyaban

I) Minthogy általa viszkercsclì „дм а vsiltóbirtokos minlegy ода, vagy

ôrzi (Wagner. 5. 392.), törvényiinkbcn ezen kifejezés мы а||ка|ша‹

sabb, mint a többi váltótörvényekben használlalni покой több értelmii

„protestation“ szó. „Ílvás“ némolůl szó szcrónt „Bcwahrung“

I2) kissó Lágasablmll мы": „o\‘ás“ mind а hiirom értclcmbcn llasz||áltatik

3) Wagner. б. 391

1) \Vagncl‘- б. 302.
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Mind a kettönek épen úgy s akkor van

helye, mint а bemutatàsnak. Tehát a hol bemu

tatás nem kivántatik, ott ovàsra ninos szükség. S a hol

bemutatàs kivántatik, ott, ha annak kivànt sükere nem

Ф", el nem kell ад ok nélkül mulasztani, kivévén t. l.

mldön nemfîzetés esetében esupán а föadósok ellen ki

ván valaki perelni, mert az ovást, mint iöntebb làttuk,

lr{1§m_i1föadósoknak, hanem a jótàllóknak van joguk clô

‚гш. ‚

тема: el nem fogadás esetében valamennyi megbizottnúl sorban

ага: egyiknél a másik utàn, azon rendben, mint a váltòra

vagynak та, ha ngyan egy sem találkozik közöttúk, a kl a

váltòt elfogadná, egyenként ovàst kell tenni. De ha már elfo

gadás töltént, bár nem-lizetés esetében, nem mindig sziikség.

Midön t. i. а váltòbirtokos a.z elfogadó javaiban, azon esetre,

ha ót perbe veendl, elég biztosságot lát, nincs sziiksúg (ha

nemha kamatok számilása vêgett, lásd 144. Ё.) az ovástétel

re, melt ezt esak a jòtállók годах elökémi, ezek ellen реф;

а mondott esetben nincs szándéka perlekedni. S maga az el

fogado mint fóadós ellen (vagy ваш váltòhan kibocsáló ellen)

а váltólevél, mely által таза! teljesen kötelezte, egyedül is

elegendö. Az ovàs tehàt fizetés hiányában csak úgy szi`1ksé

ges, ha a váltóbirtokosnak а jótállók ellen vàltòjogi viszkere~

setre leend netalán szüksége. `

Ezt kell megtartania kúlönösen magának a névhecsiilönek

is, ha акт‘ а fôadòsok nevere s becsiilelére fogadta els fi'

zette ki а váltòt, акт‘ а jólállok ellen váltòjogi viszkeresetet

szándêkozik sziikség esetében indltani.

Röviden: fizetés hiányáhan csak ott s akkor

szükség ovást tenni, a hol viszkereseteti jog van

s mikor ezzel valaki élni akar.

J e gyzet. Minthogy pedig а jótállòknak érdekökben lek

szik, Воду а bemutatás nem siìkeriiltét és az ovást jókor

megtudják a végett, hogy dolgaikat a szerént lehessen inlez

niök: az ovástevök igen helyesen teszik, ha 'ezt velök, minél

elöhh közlik s ludatják; а tevöleges töxwény pedig а czélt
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halllalòsaii elömozdilju, lm его" köälést kötelessègökül is

szabja vala.

62. §.

Mint ан а jogszabály, ha a belnutalàs és ovás

annak idjében elmulasztatott?

Ha. a bemutatás és ovàs, a hol kivánlatik, annak

idejében elmulasztntotl, kétféle tekintet jön elö, l. i. vál

tó- és közjogi tekintet.

Vàltójogi tekintetben avàltóbirtokosnak min

denféle keresete eleuyészett. Mert а vàltójog

нашим; lévén, szoros magyaràzatu, s aki föleg lényeges'

kivántatóságait nem teljesítelte, jótékonyságait is elvesz

tette» A bemutatàs es ovás pedig, mint làttuk, lényeges

kivántatóságok a vàltójogban. - El ne feledjük, hogy

magok а föadósok ellen nem-fîzetés biányàban ovás nem

kivántatik (61. 5.), tehàt ily ovás elmulasztàsa meg nem

enyészteti el a vàltójogot.

Közjogilag azon jogszabály szerént: „màs kárúval

senkì sem gazdag0dhatik,“ а váltóbirtokos, ha. ugyan ér

léket adott а váltóért, az ellen fog (természet szerént köz

jogi idösülés évei alatt) keresetet indítani, а ki azérl ér

téket kapott, a nélkül, hogy б adott volna, p. о. ell`oga.

dó ellen, kinél а summa fódözve van, ‘низу kibocsátó

ellen, ki az értéket fólvette s tovàbb nem adta, ren

delö ellen, ki az értékkel tartozik s б maga a forgalmá.

nyostul megkapta st. а mennyiben t. i. az adósság meg

vétethetô, тег! ha meg nem vétethetö, például az adús

azon közben megbukolt, a Как’ azé, a ki bibában van, t.

i. а követelöé, а ki sajátjàra elég зонды пет forditott.

Jegyzet. Ezen esetekben ugyan nehéz a bebizonyitás, mind

azonàltal szabálynl vehetni: kétes esetben, ванн vàllóban

mindig a kibocsáló ellen {Щ azon elóvélemény, под a.z érlék

felvètele, ‘гад biztosilása nélkül nem bncsálott ki váltòt; ide

gen váltòban pedig иван akker terlielletik a. mondoltakkal,

ha elfogadó ninesen, n1e|1ha«:lfng.'i«,ló vagyon, ezt nyomja azon
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elóliit, hogy Iödözet nélkiil váltoi kötelezettséget magára noni

vállal. Тем! ¿iz eilenkezöt nekik Не]! bebizonyítaniok.

вз. §.

C. Jogkeresés.

Valamint а váltóbeli kötelezetteket a törvény gyors

elégtételre szoritja, úgy a vailtóheli követelöktiil is méltán

megkivánhatni, hogy gyorsan járjanak keresetök utàn, ne-r

hogy oly sok személy, mennyi а vâllóban kivált forgatàs

‘та! elöfordúl, és а válióért kezeskedni tartozik, sokàig

fïiggöben s bizonytalanságban lenni kénytessék. ')

в‘. 9.

Kétféle.

На közvetlenül a föadósok (saját vàltóban kibocsâtó,

tukványban elfogadó) ellen van panasz, ez igeny es jog

keresés, tebàt egyszerüen keresetnek hívatik, s tá

mogatàsára rendszerént csak а váltó szükséges , mint bi

zonyitó oklevél, kivévén az oly névbecsülés esetében, mi#

dön aföadósok nevére fogadtatott el s fizetletett ki а vál

tó; s kivévén maga а névbecsiilö elleni keresetet. `

На pedig jótállók (u. m. forgatók s tukványban kibo

esátó) mint nem-fö, nem-igenyes adósok ellen panaszk0

dik valaki, ezt viszkeresetnek hivjuk, s ebben bizo

nyitó oklevél gyanànt az ovàsi irat is mindig mulhatla-,

núl szükséges, inert csak azon hitelezöknek van joga,

mint tudjuk, viszkeresethöz, а ki а bemutatàs és ovásra

nézve tisztét kellöleg teljesítette. Tehàt ez а viszkereseti

jog feltétele.

I) Wildner jogtudor ezt rövidebben Еду 'fejezi ki: „nchogy а tòkók soká

ig kötve mandjanak“ (Wildnefs Theoretisch- l’mctis<rher Commenter

der ungarischen Crcditsgcsetze).
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65. §.

A viszkeresei ismét kétféle.

A viszkercset, 01 пет fogadás esetébe népen úgy

111011 а vàltóhitelezöt, mint a nem fizetésiben. Mert a

jótàllók az elfogadàsról is kezeskedtek, kivált olly vàltók

ban, melyeket múlhatlanúl be kell mutalni s melyeket

elöleges (elfogadás végetti) bemutatâs nélkül beváltani

teljességgel nem 101101, p. 0. „làt után“ szólókban. Ide já

rul, hogy а váltó czélja, а kereskedésben kész pénz 110

lyét vàltani fel. A 111 tehát víxltót kapott, joggal megkivàn~

hatja, hogy pénz helyett használhassa. s tovàbb forgath'as'

sa., inert ki venné el az el nem fogndolt s ennél fogva

ovatozott váltót? ‘). Mindazàltal oly váltólmál, melyeket

elfogadás végett bemutatni nem muihatlan szükség, a

megbizottak ‚ az elöleges bemutatásra felelni nem tartoz

nak (kivévén, haa tevöleges törvény másként paranosol

ja), tehát úgy látszik , а 1010105 (nem elfogadás) 11у meg

tagadása. miatt, viszkeresetnek nincsen helye.

Névbecsülés esetében még kiìlönös tekintetek is jöhetnek eló.

A mely tevöleges törvényben a váltóbirtokos az idegen

közbenjáró által ajánlott névbecsiìlésre reáállani nem kötclez

tetik (а 1111 czêlirányosb), 011 tôle ñigg, ha a névbecsülöt neúl

ösmeri, ‘аду igéretében bármi tekintetböl nem bizhatik, az

ájánlást elfogadni ‘аду nem. S ha elfngadla, el kell a flzetés

idejét várnia, mert hisz épen azt 10521 а 52а1)а(10п elfogadolt

névbecsiìlész vàrjunk, mig а 1120105 ideje ebö ‚ ha akkor senki

sem fìzetne, a. névbecsülö magára ‘Мама а 11201051. — De

a mely törvény а névhecsülésnek, akárki ajánlja azt, elfoga

dását parancsolja (talán azon okbul, hogy а váltó 1111010 to

vább is fentartathassék), ott а törvénynek azt is meg kell ha

tároznia, hogy a váltóbirtokos valamely ösmeretlen és csalárd

személy által ki ne jálszathassék, és ha а névbecsülötiìl elég

biztosságot (p. 0. 110205 állitásával, zálog-adással) nem kapolt,

I) Wagner (М. 219. 220.) értelmében, de Zimmer! (§ 224. 1, és Trei!.sch

ke (Regresa wegen Mangel Annahme §. 1.) eilen.
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. biztositást az elözöknêl kereshessen, (kivévén netalàn, ha ma

.ga a tukványzott volna a névbeesiilö, mert ebben шаг akker

látszott blzni, mikor а vâltòt magàhoz vette). Ilyenkor tehàt a

tulaidonképeni viszkereset t. i. kielégités végett csak akkorra

halasztatik, midôn a Iìzetés is megtagadtatnék. Ezek szerint

részletesebhen а viszkeresetnek ily mòdon volna helye:

1. biztosltásmak közönséges elfogadás hiányában, de

egyszersmind névbecsiilés eseteben, ha ugyan a. névbeesúlö

maga biztosságot nem adott, vagy nein maga. а tukványzott

a névbeesüló; I)

2. készfizetésinek, ha "аду az elfogadás, még а név

becsiilói is hiányzik, ‘аду а flzetes akàrkitól s akármikèpen

megtagadtatik. —

Biztosltási viszkereset támogatására csak az ovási levèlre

lesz sziikség, а váltót pedig meg kell а váltóbirtokosnak tarta

nia a végett, hogy annak idejéhen ñzetès végett bemutatlxassa,

es esak а kielégitesi viszkeresetkor fog а váltó is mint oklevél

megkivántalni.

66. §.

Viszkereset módj ai.

Mindennémů viszkeresetet nem csak 1. pan as z vagy

per útján igényelhetni , hanem 2. vis zvàltó (Rück

wechsel , ricambio) vagyis valamelyik adósra tukványzott

váltó kibocsátásával is.

P. 0. а váltòbiitokos, miutàn а váltó el nem fogadtatott ‘аду

ki nem Íizettetett, mielótt panaszt tenne, mindjárt helyben,

1) Wagner (б. 417. ll) gyakorlatilag megmutatja, hogy az ily biztositá~

si vìszkerrsetok czéltnlanok, söt csak nem kivihetlenek P- 0. а viszke

resö elküldi az ovzisi levelet, a váltót nem küldheti, s ha a biztositó ne

talán aláirásál tagadja, hogyan bizonyitatik al be? Ha рай; biztossá

got adott, ne-ki is csak kell elôzôi ellen viszkeresetének lenni, azonban

feltévétb hogy valamelyik clôzö nemcsak hiztosságot akar adni, hanem

magához is váltítni а váltót, hogyan Гоша ezt б eszkôzölni, midôn

а váltó kezében nincsen? “аду talán a bizlosiló vjszkcresetének nem

vnlna hclyc? sl.



75

kivált ha iuáltòpiacz az, keres vagy (alkuszszal) kerestet olyat,

a kinek az ó valamelyik vàltoadòsánál ñzotni valòja van, s ha

talál es ez vele megegyez, tüstént váltót hoosát ki ennek

rendeletúre, saját adósára tukványozván azl. Ezen vàltòt

ugyan elfogadni, ha csak a levóleges törvény nem paranosolja

(azon okbul, liogy àltala а perlekedés sokszor elkeriiltethetik)

а tukványzott épen иду пеш köteles, mint akármely má.sl`è

lét. (44.§.)Mi11dazonáltal, lia esze van, el Гоша fogadni, melt

1sóben б is saját adòsságát kapja meg vele, 2-szor per

ûlján csak.ugyan szoritatnék váltói udòsságíinak kiñzetésére,

meg peilig a perköltségekkol tetemesen nagyobbitva.

67. §.

Viszkereset tárgyai.

А viszkereset tárgyai, vagyis azon tárgyak, melyeket_

viszkereset utjàn követelhetni, ezel:

1. A váltósumma, melyet t. i. a vâltó szerént

kellett volna a vàltóbirlokosnak kapni. На talán шёл‘ egy

része kiûzettetett volna, természetes, hogy csak u ki nem

fizetett részt lehet követelni (ha e végett az ovàs el nem

mulasztatott).

2. A vàltósumma kamatja a fìzetés idojétöl,

mert ettöl fogva а váltóbirtokos a pénznek, ha kiiizettetik

vala, mindjárt hasznůt vehette volna s ezen vesztcsége

legalkalmasabban а kamatban pótoltaihalik ki.

3. Egyéb kiadàsok, u. in. az óvási s az o mi

att törlént levelezési ‘аду szekerezósi költsógek, s talán

napi és bélyegdijak is. Söt magáért a vàllóért történt ki

adàsok is, u. m. alkuszdíj (Courtage, Sensarie, Mäkler»

gebühr), tözsér ‘аду váltódij (Provision), vàllófolyam,

mivel mind ezeket esak azon jó reményben fizette a vál

tóbirtokos, hogy а vàltóért annak idejében a pénzt lalàn

különös czéljához kópest, megkapja; de meg nem kap

ván s ígj1 reményében màsok igérete àllal megcsalatkoz

чёт, е miall tett költsógeit, mint valóságos kàrát jogo

san követelheti.
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Ezen kiadásokhoz jőnek még k ülönösen

a) ha viszváltóval él valaki, az azért is való

sággal kiadott költségek, u. m. alkuszdtj, váltódíj, váltó

folyam..s (talán) bélyegdíj;

b) ha törvénykezési útat választ, a panasz és

per költségei.

Jegyzetek. l. a per költségei és kanlat természet szerént csak

a per bevégeztével számitathatnak fel.

2. a mondottakból láthatni, hogy a ‘тушь sununája

fölebb fog rúgni, mint a főváltóé.

68. s.

A viszkeresetben szükséges-e sort tartani?

Első tekintettel azt gondolhatnék, hogy ha a jót

állók többen vágynak (p. o. forgatás esetében), az utol

só "váltóbirtokos saját jótállóján vagy előzőjén tartozik

kereskedni s ez ba kifizeti a váltót, ismét a magáén , és

így tovább ezen sorban; s ez közönséges átengedésben

nem is lehetne másképen. Mert itt egyik vagy másik át

engedő könnyen azt felelhetné: „nekem saját engedmé

nyesem ellen szinte követelésem van,“ s ekkor azt kel

lene újra megkérdeni. De ez váltókban nem áll. Mert az

utolsó váltóbirtokosra az ő saját forgatója minden jogát

reáruházta, tehát viszkereseti jogát is, a melyeket megint

ő saját előzőjétől kapott, és így visszafelé; úgy hogy az

utolsó váltóbirtokos minden előzőinek jogával bír, a nél

kül, ami a fő dolog, hogy akármelyik forgatmányos, for

gálójának ellenében legkisebbé is köteleztetnék, és így

annak tartozására hivatkozhatnék.

Innen az utolsó birtokos az előzők közül tetszése szerint akár

melyiket viszkereset alá vonhatja ') s ez az egész summávaj

l) Az austriai váltótörvény szerént а mondott sort meg kell viszkeresönek

tartania (Wagner M. 324. 325-), de Wagner ezt nem a törvénykezés

uljára érti, hanem csak barátságos megszólítás végett, hogy t- i- min
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lartozik, mert az egész summàêrt jòtállott. S ha a viszkereset

alà fogott шаг fìzetni kénytelenltetelt, ô neki ismét van akár

melyik elözójén viszkeresete, mig a lìzetés ‘аду sor, ‘аду va

lamelyik vállóbirlokos'tetszése szerénl a legelsó jótállóra (u.

т. idegen váltòban kíhocsátóra), ‘югу épen fôadósokra, (u. m.

ваш váltóban kibocsátóra, s idegenben elfogadóra) nem há

rul. Innen az is következik:

Ha а viszkeresö minden мышка: egyszerre fog viszke

reset alé, kifogást ellene senki sem lehet, тег! ha а viszke

resö több adòsok közöl akárminö rendben telszése szerént

egyen az egész summát követelheli, ehöz mindnyájok ellen

egyszerre is ugyanazon summáért, ugyanazon czlmnél Гоша

szinte jóga van, annyival inkább, men ki az egészszel tar

tozik, épen (жду lanozik annak еду részével.

69. §.

Jogkeresés, ha а váltó ellen kifogás

`tételik.

A csalásnak allgr ha van valami annyira kítételve,

mint apénz, es Еду а vàltó is. Meg tudósitás mellell sem

lehetlen, hogy valakj а vállót minden számai és jegyei

vel hiven lemásolja s tukványzotlnál még elöbb bemu

tatja, mint az igazinak birtokosa I) S a ki hamis váltót

бы: ki, а jogossàg ugyau ш bozza magával, hogy а

csalótul pénzét visszakapja, de а ki csalt, az nem boter

kázik Ш) alatt; s а mi f6 dolog, ki igazi váltó helyett

fìzetett, még azért az igazi váltónak minden érdekeltes

felei iránt fenmarad kötelezettsége, mert ezeknek arra,

deniktôl sorban megkérdeztessék, akarja-e a чём! magáhol, vállani? és

ha nem akarja, ovás létessék ellene, s miulán ez minden jólállókkal mcg

történt, a tulajdonképcni viszkereset а törvénykczós ulján akárki ellen

indítható (§ 331.).

I) A kinek váltò van kczében, azt minden ösmeretlen embemek mutatni,

sól meg шагам adni sem fogia Az egyezkedèsek a tovább adás iránt

akńrhol, s а börzékhm is csak а vállóruli .wóbeli elóadással lörtennek.
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11053’ valaki magát megengedte csalatni, semmi gondjok, 5

а 1111а11 kàrt nem szabad vallaniok.

Ez okbul minden, а kinek valamely váltó íizetés vé

5011 vagy jogkereséskor elömutattatik, minden oidalról

meg 105111 1121 visgàlgatni, a midön ezon esetek fordul

hatnak elö:

1. А váltón 1111150105 minden rendében va

gyon, semmi látomási hibát 101 пет 10110211111111, úgy

hogy a váltó maga rninden szükséges keilékkel bír, а for

5111011 nevei szakadatlanûl, hézag nélkiil ') következnek

(azaz а ге1111е101111 kezdve minden forgatmányos a követ

kezö hàtiratban mint 10151110 jön elö) s maga a bemu

tató mim utolsó forgatmányos áll.

Ezen esetb en az adósnak (akár kereset, akár

viszkereset utjàn) 112011 р11521а 111105115, 11053’ 11111111 vala

melyik alàiràs hamis lehet, meg nem engedhetö. Mert а

birtokos mellett azon elövélemény 111110201, 1105у а 1111‘

tokba jogosan lépett. Ilyenkor az adós legfölebb

saját alàirásáit tagadhatja, а 1111 más alàirá

sával összehasonlitva st. könnyen bebizonyí

tatik.

2. Ha pedig а 111111011 valami látomási hiba

van (u. 111. valami kellék hiányzik, vagy pedig hézag,

szemiàtomílsi hamisitàs, igazitgalás, vakaràs vétetik ész

re),vagy pedig valamely érdekeltes fél àltal

elvesztettnck, hamisnak, érvénytelennek nyil

vànítatik: az adós joggal fogja a fizetést, kivńlt

ha a váltóbirtokos e mellett ösmeretlen, vagy gyanús

személy is, megtagadni. A tevöleges törvény pedig ily

esetben 15011 bölesen teszi, ha lényegében azt rendeli,

hogy mind a vàltó а birtokos által, mind а summa az

adós àltal birói vagy más biztos kéznél letétessék, de 11

vàltó 11111511, а körülményt reàjegyezvén, а viszkeresö fél

|) Wagner szerént (б. 492.) ha a forgatmányi sor ugyanazon váltónnk

több példányain szerte szórva lêvén, bár egycn sincs teijesen, de 11 töhb

pêidán_\'ok :dial tnljesivli kiepzeiszitholô: a váltól bizlon kitìzethetni.
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nek jogkeresés 05 az 1502505 kinyomozàsa végett ùjra

kiadassék, st.

Jegyzet. llogy 0 11111“0пу2011а‚1 а summa letételère 011050605

01611 0 101610505 törvény sem 1161010211011, természetes, mert

tudjuk., hogy 6 011050605 01611 váltóadós nem 101101.

70. §.

A mellékszemélyekrôl, u.m. meghatalmazot

tak-, kezesek s váltójegyzökrül.

A meghatalmazottak а 11105110101111112611 képviselöi, jo

51105 020111101 020110531 személyek, kik mindent 05011

02011 nevében meghatalmazàsuk erejéig 1052

11011 `051010101101 15 csak ezeknek tartoz

nak, s vàltójogilag 0111101 kevésbé köteleztethetnek (1. 1.

saját személyökre nézve).

Ezen elvhez kell 05у harmadik személynek miuden

azokkal 1011016 viszonyait alkalmaznia. Például ha valaki

mást meghatalmazott àltal akar váltóilag lekötelezni, p. 0.

vele valamely valtót meghatalmazója nevében kib0csàtat

ni, 10150110101, 011050111111111, 1; 0 111051101011110201150501,

mög pedig 02 0 110510 526161, 1610 okvctetlenůl elökéijeg

2. а 10510111061151 vele meghatalmazója nevében tétesse.

Így ha valaki, meghatalmazottja p. 0. úgynevezett telepes

által igérte а 11201051, 0111101 11011 ugyan azt megkémi, de

110 nem 11201110, 11010501 0 meghatalmazó ellen intéztetik.Y

Az alkuszokról, 0 1101 kivált nyilvános börze (162560)

10102111, 5 czimvezetekröl 0 101610505 törvények különösen

is rendelkeznek.

A kezességnek, hogy vàltójogi ereje legyen, írva

11105 р0615 0 váltóra kell írva lenni, mint minden vàltói

kötésuek. Egyébiránt, hogy osupàn jÓtállóe, avagy àl..

vállaló , 0 világos szavakból, vagy a tevöleges törvény

rendeleléböl 101101 meghatározni.

A vàllójegyzök kötclességét lîintebb (60.S.) érintettiik.
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71. §.

A mondottaknak egybevonàsa 111611 leglénye

gesb fogalmak 516 elv minden

váltójogban.

Röviden egybehúzva a mondottakat '), minden vál

tójog e következö leglényegesb fogalmakon alapszik:

1. A váltó magános papirpénz, s ez okbul

annak hitelére mulhatlanúl megkivântatik, hogy beváltása

azok 61161, kik azt beváltani tartoznak (azaz a v 6116

adósok 61161) а legszigorú bban biztositassék

65 11110365 nélkül teljesítessék.

2. Ezen magános papírpénz a_ kereskedésnek s 02

61161 а2 egész polgári társaságnak javára tetemes befo

lyàssal lévén, azokat tevöleges törv ény veszi párt-

fogàsa 616 5 02 61161 а törvónynek ezen' része ki»

v 6115 6336 v 61 ik , mely csak n vàltók 11110161, mint a

közjó elömozditàsát tiizi ki czélul 5 magànosok jogviszo

nyait а köztörvényre bízza.

3. A v 6116 k ö v etel 6 k- vagy vàltóhitelezôknek а

mondott kivàltsàgnàl fogva egyéb tartozásaik s kö t ele 5

ségeik nem maradnak , mint melyek а vál tó n a k

mint papirpénznek kellö b ev áltatás 61 tàrgyazzák.

S ha tevöleges váltójogra nézve еду föelvet akarunk

felàllitni, lgy fog az hangzani: A v 611611 ak mint p а

pírpénznek, mind annak adásvevése és be

vàltása köriili ezélszerů szabàlyok po ntos

meghatározásŕwal, mind gyors és szigorú

jogosság szolgáltatással a lehetö legnagyobb

hitel 65 biztosság szereztessék, úgy hogy

meg kifogâs is а vàltóadósoknak más eset

ben, csupàn ha bevàltatási kötelességöket

I) Jclcn alaplnnomban nem tartottam szükségesnck minden apróságoknl

elmondani, hanem csnk a föblbek m<‘¢;'i'ri|il<'~si't A kisrbb részlotvk л te

völeges jnghnn fugnnk olñjönni.
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а váltóhitelezök elmulaszták vala, ne en

gedtessék. 1)

72. S.

A tevöleges vàltójog felosztàsa.

А mondott fö elv szerint a váltójog legközelebb

kettöt foglaland magában:

1. Szabályokat vagy határozatok a. a váltó adásve

véséröl 65 д. а váltó beváltásàról; mind a kettöt rövideb

ben váltóvali foglalkodásnak nevezlietjük. S ez a vàltójog

nak sajàt targya vagyis anyaga. Innen a magyar törvény

hozás ezt igen helyesen anyagi váltójognak (Material

Weehselreeht) nevezte.

2. Szabàlyokat a jogossàg szolgáltatàsáról, másképen

törvénykezésröl, azaz a vàltójogi követeléseklek, ha azok

nak önként 6163 116111 16161111, а törvényszek elötti igaz0

lása és teljesitletése módjàról vagy formàjáról. S ennek

neve: alaki vagy törvénykezési vàltójog, (А törvénykönyv

ben: váltójogi törvénykezés.)

73. §.

A váltónak határozvànya(del`initiója) kiilönbözö

tekintetekben.

Csak ezen alaptannak (melyben, reménylem, а föbb

elveknek egyikét sem hagytam el), a mondottak szerénti

I) llyformát akar Iegföbb elvûl mondani Wagner is (б. 25) ezekben:

„das Weehselreeht musz alle jene Maszregeln enthalten,

welche als nothwendige Bedingungen erforderlich

sind, dasz mit Sicherung aller Wechselverpfliehteten

gegen unverschuldeten und vermeidliehen Schaden,

die Zahlung jeder Wechselforderung möglichst

schnell und piinktlik erfolge.“ Deezen elv részint ho

mályos, részint félrevezetó. Meri mi az a „mit Sicherung aller

Wechselverpfliehteten gegen unverschuldeten und

vermeidliehcn Schaden? _ Egy az, hogy a váltójognak

a váltóadósok kárára semmi gondja; más az, hogy ha azon szavakban

a váltóhitelezô némi kölelességei foglaltatnak, a mint Wagner is lát

szik (5. 26.) érteni, oly homàlyosak azok, hogy ha netalzin másutt meg

állhatnának is, de föelv tartalmába teljességgel nem valók. Lásd Wild

ner’s Commentar. Einleitung. б. 12. 6
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felfogàsa utàn lehetünk képesek a váltót tárgyazó külön

bözô tekinteteket »s ebböl folyó határozvànyait is teljesen

felfogni.

Minden vàltó három lekintetben jöhet elö:

1. mint ůzleti ‘гад tözsérségi czikkely, határ0z0ttab

ban: mint papírpínz;

2. mint kötlevél, melyben t. i. a kötö felek egyez

kedése foglaltatik;

3. mint oklevél, azaz melyet a törvény kiván meg,

mint nélkülezhetlen bizonyitványt a végett, hogy a kötés

jogszerünek tartathassék és szerinte panasz esetében jo

gosság szolgáltathassék.

Mind a hàrom tekintelben а váltó balározvànya kü

lönbözöleg fog hangzani.

Mint üzleti czikkelyt igy hatàrozhatjuk meg:

Á vàltó magános papírpénz, melynek kibo

csàtója, annak maga vagy más általi beváltásál a legna

gyobb szigorùsàg feltétele mellctt igéri.

Mint kötlevelet ekkópen:

A váltó egyoldalú irott kötés, melynél fogva

kibocsátója magát a lehelö legnagyobb szigorúság i`eltéte

le alatt kötelezi, hogy а reá irott pénzt а megírt idöben és

helyen ‘аду maga ‘аду más àltal kifìzeti.

Mint oklevelelet ‘ищу bizonyitványt végre ekképen:

А váltó oly oklevél, melynek tartalma azt

hizo n yitja , hogy kibocsátója magàt alehelö iegnagyobb

szigorúsàg feltétele meliei kötelezé a megirt summa pénz

nek а megirt helyen és idöben vagy maga ‘аду más àl

tal kiíizetésére.

Ezen hatàrozvânyok, mint kiki làthatja, csak а szók

ban, de lényegileg nem kiilönböznek. Az elsöre a tözsér,

a másodikra а jogphilosoph, az utolsóra a törvénytevö

vagy biró fog leginkàbb iigyolni. Innen а magyar törvény

heli is ezen utolsót fejezi ki.

-_-__-_---_-'-`
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вып) Rńsz.

ANYAGI VALTÓJ() G ').

A VÁLTÓVAL FOGLALKODÁSRÓL.

74. S.

Ezen résznek rövid átnézete.

Mi az anyagi váltójog, ниши az alaptanban, (72. S.)

Ш lássuk, micsoda kisebb részeket foglal az magában.

Az anyagi váltójog tárgya, mint az épen most idé

zett helyböl tudjuk: általában а váltóval foglalkodás sza

bàlyai. Ezen foglalkodás pedig kétféle, u. m. l. vàltóüzlet

(vagyis a váltó adásavevése), 2. a. váltó beváltása. S

innen — mindenek elölt a váltónak fogalma а törvény

értelmében adatváu elô — két szakasz ered:

Elsôben a váltó adásvevésérôli Ч szakaszt illetölcg

szükséges tudni: kik képesek váltót adni és venni? aztán:

д) A mngyarhoní ‘Шифер; cgyszerre rendszerœcn dolgoztatván ki , töt

vénykönyvünkbe az 1840-diki XV. czikkely alatt гашиша; а midôn

cgyszersmind az austriai váltólörvényszékeknek az 1792: 17~ben meg

határozott ideigleni hatósága is honunkban eltörlcsztetik. - S valahol

csak е munkában а vállótörvénykönyvre lcend hivatkozás, az alatl.

mindenkor a mondott XV. czikkely értessék. Az ezt módositó 1844: Vl.

tczikk mindig különöscn fog - a mennyiben a гей hivatkozás szük

séges leszen — megemlittetni. Ezen канаты járulnak még alkalmazás

lekintetében a k- k- utasílás (nyomtatásban Май!“ Császár Ferencz és

Нашу Pál) és fòlôrvényszéki határozatok (folyvást nyomalnak).

2) Adásvevés дяди itt nemcsak vásárlásl. (emtiœvonditiótértihlk , hancm

közönségcsen mindenfélc adàsvevésl, шип ingyenit is.
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mik magának а váltónak, továbbá а hátiratnak, végre az

elfogadásnak és váltókezességnek kivántatóságai?

A második vagyis beváltàsról szóló szakaszt pedig

teszik I. rendesen: а lizetés ideje , továbbá а iizelésnek,

ezutàn (elfogadás és fîzetés hiányában) az ovásnak, mint

a mely а viszkeresetnek fog alapúl szolgálni, végre ma

gának a viszkeresetnek szabályai.

Ezen músodik szakaszba jönek П. rendkivül: némely

különösb esetek, u. m. а Vá.llÓb8ll szabálytalanságok, a

váltóhitelezöknek némely különös kiváltságaí, (t. i. zůlog-,

és megtartási jog), s végül tétetik а vàltójog megszíínte.

Ezen rend, mint Штат, természetes, de а törvénykönyv is

esekély kivêtellel szinte ezt követi: Ehöz tartván tehát minden

tekintetból magunkat, ezen föresz, u. m. az anyagi váltòjogi

kisebb részei- vagyis szakaszaival és fejezeteivel ily össze

fúggésben Анапа:

ANYAGÍ VÁLTÓJOG.

A vúltóval foglalkodásról.

I. Fejezet: A váltò fogalmäuúl általában, (ebböl

folyó) lényeges felosztásáról, és а vál

. tótörvényeknek reá alkalmazásáról.

Ё Ё П. —- А vítltóképességrôl.

œ 'g Ш. — A váltòk kellekeiröl.

Ё’ Ё lV. — А hátiratról. (Ide járulz)

Ё A kezességröl.

V. »_ Az elfogadásròl àltalában, és а név-'

becsülésröl kiilönösen.
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Músodikszakasz.

ll.Nemelyrendkivülil.Avaltorendes
esetekröl.beváltásárol Vl. Fejezet; A lejaratròl, ага: lizetes idejeról.

У". — А flzetèsröl.

Vlll. — Az ovàsról.

IX. — А viszkeresetról.

Х. Fejezet: A váltóbeli szabalytalnnsagokrul alta

láhan, és az elveszett valtókrul kü

lönösen.

A zàlogi es megtartàsi jogrul.

A váltojog megsziinteról altalàban, es

az elèviilesröl kiilönösen.

..__.a..\¢l~'~.\. „III.JJu.- O
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ELSÓ SZAKASZ.

A váltó adásvevéséròl.

ELS() FEJEZET.

A válló fogalmáròl általában, a váltónak lényeges felosztásáról és

a váltòtörvényeknek гей alkalmazásáròl.

75. S.

Mi а 1111116 törvényi értelemben?

„A váltó oly oklevél, mely által kibocsátója ma

gàt а köztörvényieknel szigorúbb feltételek а1а11 kötelezi,

hogy vaiamely meghatározott summa pénzt, bizonyos helyen

és idöben vagy maga Íîzetend, ‘аду annak más àltali ki

iizetését eszközli.“ ‘)

Láthatni

I. hogy 111 а váltó fogalma közelebbról oklevéli minöség

i\ hritároztatik meg (73. §.).

2. hogy а törvény által adott ezen fogalornhan csak az

egyik fél, 1.1. а kibocsátó igéretéröl van szò, а másikéról leg

kisebb emlités sem tétetik, bizonyságúl агга, hogy а. 111116, 1111111

váltó, egyoldalù kötésnek tekintetik (37. 38. §§.). A 11111 а

törvény alább z) igenleg is kifejez, mint látni fogjuk. Innen

a másik szerzödö fél Иду tekinthetö, mint а ki csupán elfogad

ja a kötést viszonti terhes igúret nélkiil, de természet szerénl

1) \’altótöi'\'énykönyv. Elsó rósz, 1. §. — Nom árt megtarlani, hogy az

idézô jelek („—“) közti minden szavak czen egész munkálnn magának

a iörvénynek szavni.

з) Vtk. Elsö rész. 16 б.
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шага! а vallo larlalmához (ñzelés idejehez, helyéllez, a vál

tòsummához st.) alkalmazni köteles, mert а kötés törvényt

szab а kötöfelelmek. lgy más kötésekben is, p. o. а kinek,

bár ajàndékban ezer то: igértek s 6 elfogadta., késóbb nem

követelhet két ezeret; és ha Pesten igérlék fizetni s ô elfogad

la, késöbb nem kivánhatja hogy Béosben lìzessék stb.

3. позу а vano troll kötés, mert levélnek, oklevélnek

mondatik. Men azonkivül, hogy a то papirpénz (35. §.),

he a birótul megkivánjuk, hogy szigorûan és gyorsan szol- а

gáltasson jogosságot, ez leglökélyesebben csak шт bizonyit

ványokkal eszközölhetö.

4. позу а törvény osak pénzról szòl, «та: а vano tárgya

osupán pênz (35. §.).

5. hogy а köztörvényieknél nagyobb szigorúság állapl

шик meg a váltòadós ellen, гена: tenneszet szerént а köve

teló javára., és lgy ezen törvény kiváltságnak tekinlhetó (32.§.).

6. [ходу а kibocsátó таза! а más àltali kilìzetésre is

azonegy szigorúság ада“ kötelezi (36. §.).

7. hogy kiìlörxlisi-‘,{,>J nem теми: а Iìzetési hely akár egy

а kiboosátásival, akár nem (22. §.).

76. §.

A vàltónak lényeges felosztàsàról.

A ‘МЮ fónlebbi fogalmàban annak lényeges felosz

шва is benne foglaltatik, а midön az mondatik „vagy

maga lîzetend , ‘газу annak más általi kifizetését

eszközli.“

Innen а váltó kélféle:

1. „idegen (fremder, fórmlicher, gezogener, tras

sirter Wechsel“, egy szóval „Tratta“,magyarul: intézvény

vagy tukvàny), „midön t. i. а kiboesátó á lizetést valamely

màs, ‘(Не jogszerüleg külöubözö, és egyéb

ként nem az 6 nevében oselekvö személy ál

tal igéri leljesíteni ; _ „

2. saМ! (eigener, unl'órmliohei', trockener), mldon

а Мьосзаи‘) агга kötelezi ‘пазы, hogy a lizotést б maga



90

teljeslti, vagy valamely tôle jogszerüleg nem

különbözö, s egyébként is az Ö nevében ese

lekvö személy àltal Гоша teljeslttetni.“ I)

A mondottakban két dolog vonja kiilönösehben magára figyel

miinket. Elsôhen, Ногу а. magyar törvény szerént ezek: for

maszerénti vagy valósítgos "МЮ, ezzel: idegen váltó; ezek

рейд: száraz váltó, nemvalóságos ММ, ezzel: ваш vàltò,

еще! jelentenek; vagyis a magyar törvènyben ezen czéltalan

felosztásnak: formaszerénti es nem formaszerénti (‘аду szà

raz) váltò, ninesen helye. S ez, mint föntebh láttuk (22. §)

nem esekély fontosságû.

Továbbá: sajàt váltonàl а kibocsátòval azon еду sze

mélynek штык más „tôle jogszerůleg nem kiìlönbözô

(ага: е végre meghatalmazott) és egyébként is (azaz egy

szersmind) az ö neveben eselekvô szemèly“ is. (70. §.).

ldegen мышцы pedig megkivàntatik, hogy azen más személy,

ki (та! а kiboesátò a. fizetés teljesitését igéri „tôle jogsze

růleg kiilönbözö es egyéhként (azaz, ha jogszerůleg nem

különbözó volna.is)nem az ó nevében eselekvö szemely“

legyen. Például: valamely beest kereskedö, pesti raktàrának

ligyelöjére еду váltót boesát ki ezen szókkal: ,Fizessen ön,‘

- kérdés, sajítt váltó-e az, ‘газу idegen? —- А magyar tör

veny szerént, ha a kiboesátó a váltóba szinte bele та ,az

en nevemben‘ ‘аду ,mint meghatalrnaz0ttarn‘ st. ’) akkor

saját, ha pedig nem та Ье|е, ldegen. Men a magyar törveny

szerént saját váltóra nem elég, ‘ходу azon más szemely а

kiboesátótul jogszerûleg kiilönbözö ne legyen, hanem az

is kivántatik7 hogy egyebkent is ennek nevében esele

kedjék з). Megfordítva ha az iigyelô "аду akàrmely megha

I) Vtk. Elsô rész 2. б.

‘-') lla igy irta „п“: ,Fizetek Pesten NN. ügyel6mnél‘ akkor semmi két

мед пет lehetne arról, hogy зари а váltó, тем hisz tizetônek épen

«sali magát nevezi mcg (,Fizetek‘) s ez ,Pesten NN. ügyelômnél‘ на!‘

ниш hclyc, а mit ily csetben [Марией llivunk (28. §.).

3) Az austriai váltórendszabásban nem levéu cz ily pontosan mcglialározva

(Art. 3. ,Da etwa der eigene Wechselbrief — entveder an sich selbst,



91

talmazott [г váltòt fönökére, ‘аду meghatalxnazòjára, szinte

meg kell jegyeznie, hogy ó csak meghalalmazott; a mit leg

inkább az aláirásban szoktak kifejezni, p. o.

Nagy Imre meghatalmazásából

Kiss ваш.

(Per Procura des Herm E. Nagy

’ Blasius Kiss.)

77. §.

A törvényeknek а váltóra alkalmazàsáról

àltalában.

A törvénynek minden polgári тенге alkalmazásánàl

kettô jö tekintetbe, u. m. 1. ki, 2. mi; amaz személy

nek (alanynak-subjectum -), emez tàgynak (objectum)

is neveztetik. .

Kileg, ага: а személyt vagy alanyt illetöleg, arról

van általában а kérdés: tehete, képese tenni чаши va

lamit? — MНе; ‘аду tárgyilag рейд; magáról а tettröl

vagy cselekményröl, hogy t. i. megàlle ez, és mennyiben?

lgy а vàltókuál is.

Hogy а magyarhoni polgároknak mind képességei I)

mind cselekményei Magyarországon belöl egyedül csak

a honi törvények szerént itéltctnek meg, természetes, тег!

épen ezeket foglalja magában а honi törvény, s ezek vé

gett hozatolt az föképßn. Hanem azon nevezetes kérdés

marad hátra: mimódon itéltessenek meg mind magyar

polgároknak külfóldön véghez ‘Ш cselekményei s ezekre

képességei, mind а külfóldiekéi akárhol vitettek véghez?

felvévén, liogy mind ezek honi törvényszékeink elébe

kerültek.

A személyi képességre nézve váltójogunk azon elv

nel fogva: tiszteld а személyt s a személyben

oder an seinen Factor, oder viceversa —— gestelll‘ vt«'.),`i|1ncn slar

маю", hogy jogludósnik а lörvényt kiilöiibözöleg nlpgyarázzák. Zim

merl. Anleitung. 6. 17. Wagner. 5- 39.

1) A këpességrôl részlelcsen вы)!’ lccnd szń.
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azen országnak törvény ét, melynek ö polgá

ra, (mert minden orszàg leobban ösmeri saját polgà

rainak képességeit), ezen szabályt adja: „а vàltóképessé

get mind magyarországiakra, mind idegenekre nézve min

denkor saját honi törvényeik szerént kell elhatàroznì.“ ')

P. o. magyar fóldmivelô роща!‘ Beesben kötelezte таза! saját

váltóban, s arról van törvényszékünk elôtt kérdes, volte ша

gat képes váltójogilag lekötelezni? Austnai törvény szerént

(ha egyébként szerzódéseket tehet, például nem-kiskorû, st.)

valósàgos váltóban ’) kötelezhetné magát, de váltójogunk azt

paranesolja: ваш honi törvénye, гены а magyar törvény sze

rent kell a váltóképességet elhatá.rozni; e szerént pedig fóld

mivelônek ваш váltora nézve teljességgel nincs kèpessege

теща! vállójogilag legkötelezni.

Ellenhen austriaj fóldnńvelö, vagy bécsi házbirtokos (bàr

különben nem ipar-iìzö) Pesten kötelezte шага‘ váltóilag,

Воду Debreezenben iìzetend, bá.r saját váltòban: ha а рег

magyar birák elébe keriìl, ezek az austriai törveny szerént

fognak itéletet hozni s а mondott váltóadúst elmarasztalni.

78. S.

Folytatàs.

A cselekményt illetöleg pedig ezen elv Ш: а cse

lekményt a hely hatàrozza meg, (mert minden

emberröl azt kell elövélni, hogy cselekvését azon hely

I) Vtk. I. rész 3. § A törvényben a magyarországi alattvalókrul ez is

mondatik: „még akkor is, ha általuk a váltók kiìlföldön adattak ki,“

ebböl „наш ш következtethetné , hogy itt csak kiadásról (vagy kìbo

csátásról) levén szó, a többi köteleztetósek, u. m. forgatás, elfogadás,

kezesség nem tartoznak a szabályhoz; de ez nem áll, mert a törvény

világosan mondja: „а vál tóképesség m indenkor ezen törvények

szerént lesz elitélendö,“ úgy de forgatáskor s egyebekben is van váltó

képesség, s а „mindenkor“ kiilfóldre is kiterjeszletik. Тем! ezzel „adal

tak ki,“ а törvény сих!‘ ily értelemben últ: (шаман el, ‘аду adattak àl.

2) Melyben 1. i. az ottani törvénynél fogva а l£ll.)0C5álá.Sl hely канаты;

а lizetésìtöl (Мак! fönivbb 22. §.).
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törvényéhez es szokásàhoz kivánja alkalmazni, а hol va

lamely eselekményt végrehajt); tehàt „minden váltói kér

(Швей, melyek a ‘МЮ formàját, tartalmát, és jogbeli kö

vetkezéseit tárgyazzàk, a kötelezö eselekmény helyén

fennálló váltótörvények szerént itélendök,“ ezen különösb

szabàlyoknál fogva:

1. „а külfóidi iörvényre hfvatkozó fël köieles im

igazolni“ (тег! а magyar biró a külfóldi Itörvényt tudni

nem tartozik), még pedig „az illetö kiilföldi váltó

törvényszéknek hiteles bizonyitványa мы

igazolni, különben az itteni törvények szerént nyerend

itéletet.“ I)

2. „ha a eselekmény helyén vàltótörvény nincsen

(p. 0. jelenleg Erdélyben), a rnagyarhoni törvényszék el

jàrâsának esak úgy leend helye, ha а kérdéses cselekmény

az itteni törvények határozatitól legalàbb lényegesen el

nem ter“ ’), p. о. erdélyi polgár adna ki vàltót, melyben

a а fizetés helye ninos kitéve, ezt а magyarországi vàltó

szék el nem itélheti, тег! oselekménye lényegesen eltér

az itteni törvények határozatitól, тег: а fizetés helye vál

tóinkban lényeges kellék.

3. cselekmény helyének gedig az tartatik, hol a vál

tóbeli kötelezés tökéletességre ment, 3) azaz a чёт‘) àl

taladatott. ‘)

I) Vtk l. r. h. б. Tehát másunnani igazolás vagy bizonyitás, p. o. kiil

fóldi tudós munkákból, vagy törvénykönyvekböl el nem fogadtatik. De

а mondott szabály csupán a cselekményròl szólván, a személyi képes

ségre nézve, (иду vélem, oly szigorú igazolás, vagyis a kůlfóldi váltó

szék bizonyitványa talán nem kivántatik. Egy különös esetben mög a

eselekményre nézve is a kül1'óldi ügyvédek véleményét, az ottani törvé

nyekkel támogatva és az illetö törvényszék elnöke àltal aláirva elfogad

и; a.A Váltófeltörvényszék 1843. november 10 kén 1328-dik szám.

2) Vtk. I. r. 5. 5.

a) Vtk. l. r. 6. б.

4\) Vtk. l. r. 20- 6
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Ez utolsó pontra példa:
A pesti kereskedő gyapjút ad el B bécsi kereskedő ügyvivőjé- ч

nek vagy megbízottjának, oly megegyezéssel, hogy B a gyap

даем csak váltóval tlzet A-nak. A tehát egy saját rendeletre

szóló váltót Bécsbe küld, B az elfogadást rákja, s A meg

bízottjának Bécsben által is adja. Azonban a váltóban a sum

ma. csak általában van kitéve, t. i. a pénznemről, ha ezüst-e

az vagy nem, nincs emlékezet. A magyar törvényben ugyan,

ha a pénznem iránt említés nincsen, conventiós pénzláb érte

tik, de az austriaiban rendszerem úgy nevezett bécsi becs,

vagy papíros pénz. A per magyar bíró elébe kerül, kérdés,

hogyan ítélje el a dolgot? Felelet: a cselekmény tökéletes

ségre Bécsben ment, tehát az ottani törvény s pénzbecs sze

rent.

Más példa. Maradjunk az iménti esetnél. A B-re közön

ges tukványt intézvényez, még pedig C rendeletére, s azt en

nek még itthon Pesten által is adja, Citt tovább forgatja,

mig a váltó N kezébe jut, ki is azt B-nél Bécsben bemutatja

s általa elfogadtatja; a pénzneme most sem tétetvén ki, a

dolog perre s magyar biró elébe kerül, ki a mondottak sze

rént B-t a váltósummának csak bécsi érték fizetésére szorít

hatja. De itt újabb kérdés jön elő: lesz-e N-nek, a ki Pes

ten vette a váltót, előzóin viszkeresete, hogy t. i. ezek neki

ezüstben pótolják ki a váltó summát, melyet az elfogadó csak

bécsi becsben tartozott killzetni?- Véleményem szerént (ha

jogát ovással st. fentartotta), lesz, mert a forgatási cselekmény

és kötés, külön cselekmény és kötés, ez pedig tökéletesség

re Pesten hajtatott. lgy lesz C-nek is mint rendelőnek a ki

bocsátón viszkeresete, mert a kibocsátás és illetőleg általadás

C részére, szinte Pesten történt.
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MÁSODIK FEJEZET.

A váltóképességrôl.

79. §.

Mi és hányféle a váltóképesség?

A váltóképesség, képesség arra, hogy valaki váltó

adós és váltóhitelező lehessen.

Innen az kétféle u. m. l. képesség „magát (mint

adós) váltóilag másnak lekötelezni“ (u. m. váltót kibo

csátani, forgatni, elfogadni s azért kezeskedni) és ez „s z e n

vedő képesség“ l)

2. Képesség „magának váltóbeli jogokat szerezni,“

(azaz rendelő, forgatmányos, bemutató lenni) s ez „cse

lekvő képesség.“ 2)

80. s.

Váltóképességgel kik bírnak, és kik nem

bírnak?

Mindkét váltóképességre megkívántatik általában:

hogy valamely személy polgári cselekményt gyakorolhas

son, különösen pedig hogy szerződéseket tehessen;

a melly tehetőséggel nem bírnak az esztelenek, őrjültek,

és nemtörvényes korú (I2 ével alul lévő) gyermekek i),

tehát ezeknek semmiféle váltóképességök sem" lehet.

Különösen

1. „cselekvő (vagy hitelezői) váltóképességgel min

denki bír, ki a köztörvény szerént j 0 g ok at s z e rez he t“ t)

l) ИК. I. r. s. 5.

2) Vtk. I. r. 7.

3) Austriában csak a hét éven alól levő gyermekek nem képesek valamely

ígéret tevésére vagy elfogadására, egy szóval szerződésre. Allgemeines

híìrgerliches Gf\s<\t1.hmh § 865. ~

0) “К. |. r. 7
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tehat mára törvényes, bàr nemteljeskorù (ага: 12 evet

meghaladott) gyermekek is, kik а köztörvény szerént oly

szerzödésre, mely kárukra nincsen, mar léphetnek,') an

nyival inkàbb э. teljeskorù személyek, akár féríi, akàr nö

nembeliek s akàrmely állapotúak.

2. „Szenvedö képességgel“ a gyàmság ‘вы

gondviselöség alatt lenni szokott kiskorúakon kivül „sem

mi tekintetben nem bírnak:

а.) bàrmely vallásu papiszemélyek;

b) szerzetesek;

c) valóságos szolgàlatban levö katonàk;“ a nyug

díjazottak (nemzanyugalmazottak) is ide értetvén 2);

d) „társasàgok, kivévén ha bejegyeztetvék“ ß)

е) zàr és esödület alatt levök, ‘) kivévén ha a

csöd alatti vàltói kötelezés valamennyi hitelezökkeli meg

egyezés következtében történt, bär а csödper biróilag

késôbb szíintettetett meg и‘)

f ) а esödületi birósàg àltal vétkes bukàsban ma

rasztaltak ; °)

g) kik irást nem tudnak (làsd a 92. §.).

I) Azt lehetne ugyan mondani, hogy a váltót nem adják ingyen (bar ez

sem lehetlen) tehát még kérdés alá jöhet, javukra vagy kárukra van-e

nekik а váltó~szerzödés‘? _ De én úgy vélem, liogy miután a váltó

kezökben van, ezt bcváltathatják, hogy beváltását perrel kivánhatják,

elôzöik ellen viszkeresetet indithatnak, mert ezekból káruk sommi esot

re nem lehet, mert mint váltóhitelezök ellen, ezen kifogás, hogy az ér

мы а vételkor le nem tették, a magyar váltòperben úgy sem fogad

tatìk el soha. Hogyan jutottak ök a váltóhoz, kárral-e “аду sem? ez

magános érdekjöket illetô kérdés, a váltó hitelére, és így a váltójogba

kiilönben sem tartozik.

2) Hétszemélyestáblán 1845. február 3-kán 49. \'á1tófeltörvénysz. 1845

junus 7-kén ssa. szám.

I) Vtk. 1. г. 11, 12. 5. Mindazonáltal, ha társasági egyes személy által

a kötelezés nem társaság nevében történt, ez б reá magára nézve érvé

nyes. Váltófeltörvényszék 1841. augustus 23-kán 327-dik szám.

4) Vtk. 1. r. 176- б. lovábbá. 1840: 16: 57- б. 1840: 22: 32. б.

з) Váltófeltörvényszék 1843. november 19-kén 1325. szám.

1’) 1840: 22: 128. §. st.
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A többi hnzai polgárokra nézve а szenvedö képes

ség az idegen és sajàt vàltók szerént különbözö:

a) idegen váltók àltal magát minden teljes korú,

ki terhes szerzödést tehet, mindenkép kötelezheti, de az

usszonyok és lmjadonok csak úgy, ha mint valóságos ‘)

kereskedök (vagy gyárosok 2) bejegyezve vannak. 3)

Orökösök, bár külöuben szenvedö váltóképességgel

nem birnának, lizetni vàltójog szerént köteleztetnek, de

csak uz örökség erejéig. (Làsd aláhb a 140. §.).

h) sa ját váltókat csak vállótörvényszéknél be

jegyzelt iìzérck vagyis ipnrüzök (t. i. bejegyzett kereske

dök, gyúrosok és kézmivesek) adhatuak ki, mások (u.

m. fóldmivelök, tudósok, müvészek st.) nem ‘).

I) Ílétszemélycslábláii 1844. julius 9-kén 24-dik száin.

q) 1840: 17. tcz.

3) Vlk. l. r. 9. ß.- Nálunk tcljcskorú a féríi 24dik, а nöszemély 16-dik

é\'(~iiek elteliévcl. Azonbmi az 1840: 16: 2. б. és 1840: 17: 1. §-ában,

kik 20-dik évöket elért ék és magukat bejegyeztették , rondes keres

kcdöknek s gyárosokunk ösmcrtetvén, véleményem szerint 112 ily 161111111

а 20-dik év ellellével teljcskorúaknak tekintlietök, s cz az 1844: VI.

1. cz. 1. §áb.'m ki is moudntott.„Más ñszemélyek is nyerhetnek még 24

évök elôtt is a közlmtóságtól korcngedelmet, melynél fogva úgy nézct~

пс11, mintha ieljcskorúzik volnáuak. A hajadonok még 16-dik évököu 1111 is

rendszcrént gyńmság alntt vagpiak. Oly kiskorùnak, ki 111111 ар111 hata~

lom s gyámi gondviselct nlait uincsen és iulajdon vngyonnal bir, több

feltörvényszéki halározatokhan szenvedô váltòképesség tulnjdonitatolt

például 1842: auguslus 9-én 696. szám.1844 oct. 23'-kán 1326. sz. st

4) Vtk. I. r. 10. §. A váltók S váltótörvények leginkább kcrcskedökérl vagy

nak, mcrl készpénzre vngy képviselôjérc szükségök lcginkább nckik van

(11. §.). Ez okból nekik tóblmyire minden vagyonuk pénzböl, ‘аду pénzzé

könynyen tehetô dolgokbul áll, ós sokszor kevés idô alatta kcrcskedésben

mindcn értékök mcgfordúl. Innen а váltók, mint hi|lele|1él)cn llaszuálhatò

s rövid idôre szolgáló pénzhelyetlesck (58. 5.), vnlamiut egy részröl а

kereskcdôk teremtményei, úgy más részrôl igazi szolgálntol csnk nekik

lchclnck. A vállóknak, melyckben mint fóntebb látluk , rcndszerint ka~

mnlimk sincs hclyc, élelök csak rövid ideig tnrtó s tartlmtó, és igy azok

oly kczoklien, melyckbc a vńrt nyeroség és jövedclcm bár biziosan, de

lnssúdan foly, alig használhalók. ‘cgyük például a fólilmivclôt. Pálnak

van ogy gazflnságn, mely jelenleg 6 ezerel jôwdl-Imaz, de szorosan kisui

milhntó, liogy 1111 11111111011 з21111$63е$ gazdasági készülolckkcl rlláthnllui,

7
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Kiilfóldi törvények, midön váltòkêpességröl szólnak, az alatt min

dig csak szenvedót èrtenek. Abban mindnyájan megegyeznek,

hogy а váltók s váltòtölvények kiilönösebhen а kereskedôkért

‘аду legalább kereskedést is iìzökért vagynak. Innen azon sze

116101 1161 annyit jövedelmezne, pedig töbhre mint 50--60 ezerre 11 ke

születck vógett szüksége allg volna, 65 igy 1111 jó móddal nnnyi summát

szerezhetne, a megszaporodott évenkénti 5-6 ezcr jövedelemból ennek

kamatját is fìzcthetné, s 11 161161161 is vnlamit leróhatna, 65 így 15-20

évek alatt jòszága adómgtól 115211111 állana s 1161 :innylt jövedelniezne,

a nélkiìl, hogy mostani jövedellnéböl еду fìllert is felziltlozna. De vajjon

eszközöll1etö«e váltóval а mondott summához juthatás? Én 1121 mondom

teljessóggel nem. Tegyük fel, hogy valamely pénzes ember neki váltó,

mcllett ad 50 ezeret. Hogy fogia az adós a vailtót mcgími? Ö más

kópen teljességgel nem Iìzethet, mint rëszenként, tehát 11 1111116 ily for

п11111 111110611: Iizetem minden evben 50 ezernek a kamatját, es mög

valamit, mig a tôke le nem rovatik; ‘аду: 11201011 15 esztendeig min

den év1.en bizonyos sunnnát , p. о. 4 ezeret. — К6гс10111, micsoda

váltó volna ez? Iînnek bizonyosnn 051111 а neve volna váltó, de valóhan

kötelezô levél volna, 65 а furgatásról, a mely 10521 112 ignzi vállót , szó

sem 101101110. Vagy talán, mint más váltóban ö is 161111 határidöt szah

a Íìzetésre, p. о. egy évet ‘I De miben 1112111? A jövedelemben ‘д Ebbôl

еду év 1111111 le nem teszi az 50 ezeret. - Új nddósságot 05111111? A ki

nek már 6 ezer évi jövedelem mellett — mert meg egy 1161 év mulva

11 11010 1011 köllsegck után is bnjosnn lesz 501111111 16111) -— ötven е20г

zidóssága van, nem fog 112 jó móddal több pónzhez juthatni, 1011111 binii

foglalás jön ellene, s meg roszabl) állnpotba juthat, mint volt a valt()

kiallása elótt. Egy szóval, 611 50шш1 1011016 lnódjzit nem látom, hogy

fóldmivelö a váltók által mngiin tetemesen segíthessen. На 11111111 1161111

esekelysógre van ssiìksege, p. o. egy evi gyapjújn, buzája 111111 111111110

elôlegezni (11 mit jó gazdn nem könn_ven lesz), 1111 váltú 116111111 15 te

heti~ Innen váltójogunk igen liölrsen, nzoknt, kik nem iizérek , a \'áltó

küpessëgre nezve amlyiban korliitoljn, hogy sajál váltókzlt semmi esel

ben nem cnged kiboesátniok. L.'is(l 111111111 (11 81. 5-t) is. A mondottnk

hoz járul a többek közt fôkepen nlég 111, hogy ha а törvény minden

emhernek megcngedné 11 sajál váltó kibocsátaisát, 11 közölisúges ndósság

Ievelek, melyckhez 11 saját váltó leginkább közelit , 112 országból rövìd

idôn eltůnnének, mert az ìllelö felek 1121 hiven, liogy 11 vaìllólmn áll 112

igazì biztosság, mind azokat váltóY fornlában ímák. A miliôl az а bnj

következnék, hogy 11165 1126г1 nemfìzetô 6р0п annyi, sôt 11111111 161111 le

endene, 11 01111602611011 zi pert nem gyôznök s а váltóknak ignzi ruîlja

semmiv( 161010611. Az 111611111 orszńggxyüleseken alkotott adóssági 16116
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mélyek, kikröl valamely ország szokása ищу törvenye azt te

szi fel, hogy kereskedést nem ůzhetnek, ‘аду annak iizése

rendeltetésökön kiviil esik, a váltói kötelezések felvállalásaban

is többé kevesebbé megszoritalnak, vagy attól egeszen is til

tatnak l). ilyen személyek a kiskorúakon 2) kivül: a nószemé

lyek, ha nemrendes kereskedök; egyházi személyek, söt tem-_

plom szolgái is а); katonák; tudósok 1); tanulok, bár nagy

korúak °); fîild- es kézmivesek s erkölesi szemelyek ‘аду

tarsulatok 6).

nyeink után valóban "аду panaszuk a hitelezöknek nem lehet, s a ki

nek van húzamos idóre kiadaudó pénze, azen törvények mellett — tel

jes rcményiink lehet a végreh.'ijtó hatóságokben - a szükséges biztosí -

tzisokat is segéfllil vóvéli, fólelem nélkül kindhatja.  Most mdr a nem

ipariizñkön, kiilönôsen fóldmivelôköna sor, hogy sorsukon bölcs törvény

hnzóink bank által segílsenek, mert ôket nem váltók, hanern legin

kńbli bankok emelhetik fól, melyek csekély kamatra és hosszabb idöre

kôlesönöznek pënzt, és a tökének apránkénti Íizetésêt nkánnely kis rô

szekben elfogadják, st.

I) Némely orsnígok törvónyei annálfogva sem cngednek nömely szemé

lyeknek vńltóképess(get, mivel azokat szeniůlyes fogságba tenni еду

vngy más okbul nem 101101, 11уеп szemólyek a külsö orszíigok követei,

nz ország némely szolgái, egyházi férfiak st.

'‘)_De ha már rendes kereskedést üzhetnek, tôbbnyire váltókêpességök

is vngyon. Lipcsében a teljeskorúságot már az eltöltött 21-dik év

megadja, mindazonziltal nemkereskedôk csak 25-dik év elteltével köte

lezhetik maguknt vńltóilng. Austriálian peilig a nem»keroskedôk, mègha

különben korengedelmct nyertek, sem birnak vziltóképességgel 24-dik

évök elteltc elôtt.

з) l\'iìlönöscn emlitik 0201101 а braunschwcigi, lipcsei vzillótörvények.

Ч) Ilnmburgi váltńtörvény. '

5) Lipcsében, Dessauban.

I) Úgy hiszem, nem lcsz êrdektelen а nevezetesebb orsuigok \':'|ltótörv¢'

nyeit, а váltókópcssóget illctûleg, röviden megérintenb

Angolországban csrik a férjhez ment nôk, és az egyházból ki

liekesztcttek vnnnalg váltóúzletböl kizárva. Treitsehke. Wechselfìhigkeit.

790. i.1pòn.

Austriában váltóképességgel általábnn nem birlnik; ri kiskorúak

(kivétetnek fil.~;öbbs('g engedelmével keneskedíst ůzôk), kntonák (Мг nyug

dijazottak), külfólili hatalmak követei ós az :ilkus7.ok. Nenn tiltatnak

pedig a v:i|tók¢'~pes.s«'1¢tf)l а liôszeliiólyek (Мг nem kereskedôk) ós papok

7 Ik
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Q1. §.

Bövebb megvìtatása a зари váltókruli

törvénynek.

Miutàn а törvény а szenvedö képességella sajàl vál

tók kibocsàtásàban а nem-üzérektöl megtagadta, három

sem (kivévén Nyugoti Galicziát). Különösen a nem-valóságos váltókra

nézve (22. §.) akár saját, nkár idegen váltók azok, kópességgel csak

bejegyzett kereskedök, gyárosok és mestcrcmberek hírnak, de a két utol

só а mondott váltókra néve is csak úgy, ha váltóikat készpénzért, ‘аду

gyńrtásukra és mesterségökre szůkséges szerekért adják ki. А lombard

velenczei királyságban és Déli-Tyrolban a franczìa uralkodás ат! beho

по" franczia kereskedési törvény mamdott fenn (Wagner 148-154. 55.).

Bajorországban váltóképességgel nem bímak a Некогда}; apai

hatalom (és tartás) alatt Icvòk , nôszemélyek (kivévén a fclsôbbsóg en

gedelmével kcreskedést ‘аду ipart úzöket , de az özvegyok megszoritás

nélkůl képcsek), egyházì szcmélyek, fejedelmi nyugpénzhöl ólók, fóldmí

vesek (Bauern), katonák (ha zsoldjaìkon kiviìl más \'agyonuk nincsen).

Francziaországban csupán а nem-kereskedö asszonyok, baja

donok és а kiskorúak ‘Мешок ki.

Lipcsében és Szászországbań anöszcmólyck (ha nem~keres

kedôk), papok, iskolamvsterek , egyllázlìak, tanulók, apai lmtalom alatt

levök , Ката“ közôl nz гашиша és közemberek (hncsak kalonaságon

kivüli más javaik nincscnek), valóságos szolgálatkor pedlg áltnláhan а

tisztek a mltóképességtöl ‘ИМЯ: (Treitschke ,Wechselfähigkeìt‘ та").

Poroszországban a törvény (Landrccht. Th. ll. Tit Vlll)

пока! számlálja el külónösen, a kik váltóképességgel birnak, s legal

sóbben is all mondja (Q. 718.), hogy reudszerént csak az bír valtóké

pességgel, a kinek kereskedési jogaì vannak. Tovább idc számlálja а

gyárosokat, a gyógyszerárusokat, hnjóbirtokosokat, és hajókapitányokat;

tózsérséget úzô nöszemélyeket, sòt a nemesi jószágok valóságos birloko

sait, és fejedelmi зари Ьшбзёёза! hiró nradulmnk fò bérlòil (Haupl~ odor

Generalpächter Landesherrlichcr oder Prinzlìcher Aemter) is. А ki ezen

Буй! iparja gyámolitására váltóképessóget akar szerezni, rendos birájá

hoz Кап folyamodnia, a ki a folyamodónak nlinôség(-I, és üzórségc hnszA

nosságát megvizsgálván, sòt parasztokuak és alncsonyabb sorsú polgá

roknak a váltójog szabályait s következéseìt meg is magyarázván, ha

folyamodását alaposnak találnndjn, б! ví\llók(p<‘ssógg(~l fulnxházm s nr

ról hiznnyságlcwlct (Cvrtiñvatnlnot) nd.
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nevezeles kérdés fordulhat itt elö, u. m. l. lehet~e ugyan

azoknak saját rendeletre szóló idegen váltót fogadni el?

2. hát ваш váuókac forgatni? 3. mit kell megtarlani

azoknak ваш váltóikról, kik késöbhen az iparüzö osz-

tályból kiléptek?

A mi az elsöt illeti, tudjuk hogy а mely vàltókban

a személyek egyenlök, azok egymással fóloseréltethetnek

(-27. §.), és így аж egyszerů saját vàltóban, valamint az

egyszerů ваш rendeletre szóló tukványban (vagy intéz

vényben) mindenütt két személy leven, egyiket a másik he

lyett mindig lehet lrni, tehát kiknek а törvény a ваш

vàltók kibocsátását megtiltotta, azoknak ваш rendeletre

szóló ìdegen vàltókat semmikép nem lehet elfogadniok,

mert a törvényt kijálszaní nem szabad. I)

De а màsodik kérdéstilletöleg, ваш váltókat (vngy

ваш rendeletre szóló intézvényeket) forgatniok vélemé

nyem szerént nemüzéreknek is szabad, mert 111 mâr bar

madik személy jövén közbe, ha a személyek akarják va

la, a vàllót közönséges tukvàny formában is lrhatták vol

na, különben is a törvény а saját váltónak osak kiboosà

1) All mondhnlná \'al.'|ki, hogy tölwónyl kijálsznni közönsógcs lukványnynl is

lehvl, p. o. аж1 oly.'|nr.'1 int{zvényezni, ki а kil»o<‘s.'ilónak semmivel sem tarlo

zik, tehál а kiròl elörc tudhalni, hogy el sem fogja аж! fogndni, s a bemulaló

viszkerosct útján csnkugynn а kibocsátón {ода а váltósummát váltójogilag

követelni s meg is venni.- lgcn fontes аж cllenvetés. És valósággal cl

nem fogndás eselóhcn én nem memúm а 1:11юсв‹’1161' törv(nyünk szellß

mében váltójogilng kölelczellnek mondani, mert itt is tulajdonképen rsnk

kél személy vagyon. — Még azzal is próbálhatná valaki а törvény ki

мышь, hogy a kibocsátó neve költött volnn, s аж, kit váltójogilug akar

valakî lekötelezni, az ily váltót csak elfogadná. —- De cz veszedelmes

próba lehelne, mert а válló hnmis levén , аж 'clfogndó а csalńrd ellen

követelést indíthatna. Közônséges tukványban is megtörténhetik ugyan,

hogy а nem-üzér a lörvényhozó aknratja ellen szenvedne как, ‹1е itl

legnlńbb a törvényhozó аж! tetto föl , hogy harmadik személy jövén а

cselekménybe, órdekét mindcnik jobban megfonlolandja.

Ezeket irám 1840-ben. .-lzonban a lörvónyszékek gyakorlata a sa

izit rcndelelrc вж616 \'áltók.'nl а löbbi idegen vállóklul mcg nem kiilön

lńìzlcllo. s ípzy .1 sajál vzillókrnli lö|‘vónyr‘knek sommi ŕrlvlmök ninvsen.
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tását tiltja meg а nem-üzérektöl, telnit a forgatást meg

engedni látszik, annyival inkább, mivel a lorgatónak meg

mindig lehet elözôjén váltójogi keresete, tehát tetemes

kártól alígîifélhetni.

Végre az utolsó kérdésre nézve kétségtelen, hogy ha

bár valaki üzéri állapotját nem-üzérivel cseréli is fel, üzér

sége alatt kiadott saját váltóiért váltójogilag felelösködik

(haftet), mert azok teljes érvényességgel bocsátattak ki,

séazzlîl mind addig bírandanak, még érettök elég nem

t tet! .

S2. §.

Haívalaki magàt váltóképessóg nélkül

váltóilag kötelezé.

„A szenvedö váltóképesség hiánya kizàrja а пет

képes elleni vàltójogi követelést, (azaz olyan ellen, ki

szenvedö váltóképességgel nem bír, nem 101101 váltótör

vényszék elött inditani keresetet), de azért ellene а kö

telezésböl származliató köztörvényszerénti kereset ~

fenmarad“ ') p. 0. valamely papi személy vàltóilag kö

telezte magat, 6 а váltótörvény ala ugyan nem tartozik,

mindazáltal kötelezettsége teljesitésére a köztörvóny utján,

közönséges adóssági biró 01611 szoritatik, mert különben

azt kellene fóltenniink, hogy esalni szaliad volna. lgy a

nemteljesk0rúról szinte itt fog а köztörvény szeré nt

elhataroztatni, mennyiben lizessen, vagy ne tizes

sen st 2)

|) Vtk. I. r. 13. 5.

2) Az magában értctik , hogy a közönsógcs biró sohn sem a vńltòjng, ha

nem a közlörvóny szerént itélend. _ Azonban Готов kérdés: mit csinál

jon а közönségcs biró, ha elébe váltó kcrül? _ Vélemónyem szerént a

váltójog a váltóhitclczöknck kiváltsága, tehát ha valamely hitelezö le

akar kivziltságáról mondani s' váltóját köztörvény útjára bocsátani, ex

ogyediil tôle fí`1ggvt'n, az olly közönséges biró, ki clébe váltó lieiíil,

mindig llclycsen fog arról jogot szolgáltntni, de mindig köztörvény sze`

rúnt, р- 0. valaki vásár|‘a szóló veiltóra nózve, (a mcly kiilönbcn kétsé
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HARMADIK FEJEZET.

A váltòk kellékei va.gy kivánta.tÓságail'ól.

83. S.

A viiltók kellékei löbbfélék.

A víiltók kellékei

l. Belsök

2. Külsôk.

kilcg (alanyilag):_ а képesség,

melyröl már szólánk,

Belsö kellékek mileg (tárgyi|ag): a. valósàg,

azaz hogy benne minden való

(nem hamis) legyen.

и I lényegesek `
KlliSÓ keiiékek Ё mßllékesekI

Lényegesek, mellyek közöl „ha csak egy is bi

iinyzik, ily oklevél nem váltó- lianem köztörvényi tekin

tet alzi esik.“ I)

Mellékesek, melyeket ugyan а kibocsátó a be

vctt szokás szerént „megemlithet, de а melyek а vàltÓ

nak törvényes erejét nem érdeklik“2) s el is maradhatnak.

gen kivül váltójogba tartozik , mcrt ,v.'illó‘) а vzisári biróhoz folyamo

dik, vóleményem szerént nem fogja 01 а iolyamodót magától elutasilni,

hanem а vásár- (nem váltó) törv(ny szcrént jogot szolgállatni, meri. a

panaszló vagy folyamodó hitelezô ö hozzá folymnodván, a váltójogrúl

mint cgyedůl öt illetö kiváltságról (32, 33. 55.) lcmonda.

I) “К. 1. r. 19. 5. Még pedig, ha Мг а viiltó bepereltetéskor mindcn kel

lékekkel ellátva van is, de a pcrbcn nz, liogy midôn a váltó elfog.1dt.1

1011, cgy ‘аду több lónycgcs kellék beime mcg nem vala, az alperes

állal megmutattatik, nz ily vailló is elvcltctik (Váltófeltörvényszék 1843

шаги; 10-ik 437. és mnjus 16-ik 528. suim sh), dc nem а forgatmányos

ellcnében (váltófeltönŕliyszék 1843. junius 23»kán 723. és julius 31-kón

853. sl..'i|n. sl.)

2) vtk. l. r. 16. 5.
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Belsö kellék liányában а váltó пены érvénylelen

(ungiltig) azaz nem-képest.öl származott, és hamis vagy

hamisitott.

Külsö lényeges kellek hiímyában а vitltó semmis

(null und nichtig).

S4. §.

Lényeges (külsö) kellékek.

Lássunk mindenek elött váltómintákat.

ваш vúltó mintàja.

Развод november 1Iken 1840. Er 1000 frle. р.

December 20ka'n 1840. /ieiele/tI Pesten eváltóndl

fogva, Fekete .L úrnak, vagy rendele/ere, egg eeer

eeüsr forimol /zúseasolfban.

Ката‘: K.

Közönséges idegen váltó mintáju.

Разгон november 1lke'n 1840. Ё)‘ 1000. [И е. р.

December 20-an 1840. /îeessen дн eeen elsa" vallo'

ra Fekele J.úrm1k, vagy rendellnenyesenelí egg/ eeer

pengó' готы, /`01'intja'¿ bárom еще: /zúseasával.

Érteke kesspéneben. És reg!/e sßámolásba.

Feílér Jdnos úrra Pesle/L

[Фиат K.
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Saját rendeletre szóló idegen Váltó mintája.

Потоп november II-Ííézl 1840. 1000 [п е. р.

‘ December 20-kán 1840. fizessen ön e váltóra

nekem vagy rende//nënyemre egg ezer ezüst fo

rintokat lulsëasokban.

[voodoo [Károly úrra Peslen

Fekere .I. ')

 

Minden váltóban múlhatlanúl megkivántatnak 2):

1. Kelet, azaz a helynek (városnak, falunak), és

időnek (napnak, hónapnak és esztendőnek) kitétele (leg

felűl, balfelől: Pozson november 11kén 1840).

2. A fizetés ideje vagy lejárat (Deeember20-dn

1840).

3. A fizetés helye (Pesten 3).

lt. Az intézvényesnck s általában ‘) rendelőnek

neve (Fekete J. úrnak 5).

5. A ,váltó‘ nevezet (e változta"! fogva)

l) A váltónak ezen három fő faja lévén, nchogy az olvasó tiszta felfogása

zavartassék , több minták kiírását itt szükségtelennek tartam. És való

ban azon egy két szó, melyek a váltókban a körülményhez és egyezke

déshez képest változhatnak, egészen hasonlók az előfordulható személyek

neveiliöz, melyeket mind kiimi senkinek sem jut eszébe. Egyébiránt lásd

a 100. 5.

2) Vtk. l. r. 14, 15, 11. м. —

3) Saját váltóban a szövegben áll, de legalul szinte az ilyen váltóban is

állhat, így: Én magamra ,Pesten;‘ idegen váltókban pedig rend

szerént az ìntézvényczetl neve után áll, p. o. Fehér János ú rra

,P e st e п.‘ —

c) Minthogy intézvénynek csak az idegen váltó neveztetik, intózvényes is

csak idegen váltóban van; saját váltóban a hitelezőnek más neve, mint

rendelő, nincsen, innen is látszik, hogy a ,rendel6‘ nevezet mellózhetlen

5) A saját rendeletrei tukványban, a szövegben: nekem, mivel mint

tudjuk, itt a kibocsátó a rendelôvel azon egy személy.
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6. Készpénzben meghatàrozott summa (mind

számokkal legfelůl, jobb felöl, mind szókkal а szövegben).

7. А fizetö neve ').

8. A kibocsàtó alàirása (legalul jobbfelöl).

Ezeken МИН, különös kellékek: 1.ha akaljuk, hogy

a vàltó váltójogilag forgatható legyen, а rendelö nevé

hez valamelyiket ezen szavak közöl: ,vagg rendeletére‘

,reendell1¿én_g/é1'e‘ ,rendelfnényesének (saját rendeletre

szóló tukványban: ‚та: rena'eletemre,‘ ,magam rende]

ményére,‘ ,rendelllaényese/nnek,‘) hozzáírni szükséges 2).

2. „különösen а saját váltóban а kibocsátónak ma

gàt kell mint lìzetöt megnevezni (а szövegben: fìsetek,

és ha tetszik alól is: Én magamra), idegenben рейд;

más személyt (a szövegben: fi-zessen бп, alól pedig bal

felöl: Fellér János úrra, Kovacs Károly úrra) a kibo

csátótul törvényeseu (jogszeríileg) különbözöt.“ ‘)

„A шланга zsidó betükkel telt bármely iràsok ér

vényîelenek.“ ‘)

_ 85. §.

A lényeges kellékekröl különös

jegywtek..

1ször. A keletröl.

A keletbcn a hely kitélete nálunk föképenä) azért

szükséges, hogy а váltóbirtokos azen esetben, ha а {îze

I) A Íìzetò, щи váltóban, mint ludjuk maga а kibocsátó lévón, neve itt

öszvecsik az aláìrássnl; idegen váltóban реф; а Íìzclö neve мы balfclòl

lólctik. Dc ha valakì saját “та: meghalalmazásánál fogvn (per procura)

ad ki, a forma iclegen váltóe' is ММ, csakhogy az aláiró “аду illetôleg

lizetô neve mellé nyilván насыщен: ,meghatálmazott‘ ‘аду

,meghatalmazásból‘ (ММ 76. §.).

2) з) wk. |. г. 15. 5. (мы! 76. ç.) '

4) 1844: Vl. 2. 5,

5) Arm nézve is jó kitenni a helyet, hogy ha kůlönbözó hclyeken egy

forma nevck vagynak (а mi sokszor megesik), по!‘ cgymással fól no

vscréltessenck. E;:yc'biraint valamely megnevezeu. ,vásárra ком‘ válló ig

helycs (Válló|‘ellö|~\'(nyszék 1845. martius 15-én 327. szám.)
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lés helyén kißlégitést nem kapna, tudhassa, hová f0rdul

jon; |) az idö kitétele pedig leginkább azon váltók

ért múlhallanúl szükséges, melyekben a lizetés halz'iride

jo, valamint az elfogadás ‘еще!!! bemutatás határideje is

а kelettöl számítatik. Nagy fontosságú ez а hiteles alii

iratú vàltóknál is, melyekröl itt alább leend szó.

86. §.

2-szor. A lejàratról.

А lejáijat vagy fizetés ideje a váltóknak több fajait

és а vàltófoglalkodásoknak fontos következményeit szüli.

Ugyanis

A lejárat

a kelettöl számítatik,

meg van határozva Ё vagy

maga magában van meghalározva;

а bemutatástól számltatik;

nin свои meghatàrozvag vagy

semmi számitásnak ninos helye.

Ha а kelettöl számltatik, hívják а váltót kelct

"ка"! vagy mátóli váltónak (тег! ilyen formán szo

kott а körülményekhez képest iratni: ./lIa'l0'l /uirom /zó

nap mulva ’) fìsetek st.)

’ На а bemutatástól számitatik, többféle esetek s ezek~

nél fogva többféle vàltók vagynak, u. m.

látutáni ‘ШИН (ezen kilétellel: Lat шип, р. о.

húrom Ílónap mulva 3) Malek); továbbà

többnapi vásáro kra ‘) (р. 0. А реза’ medardz'

vásárra 18-10. /îaetek st.)

I) A hol a liclycl illetólcg a formaszcrónti és ncmf0rmaszerénti vállók

közt наивные‘; van. p. о. Auslriában, ott czcn különbség végett is szük

séges a hclynek kitólele.

2) Drei Monnthc nach llcutc oder а. Dato.

в) Drei Monathe nach Sicht.

4) Régi idöben а vásári так rcndeseknek Шипы: s а vásáron kivülick

nc|n~rendcscknck, тег! rendcsen csak vásárra adatlak volt ki а vállók.
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szokíisra l) (а uso)

показ felére (mezzo uso) ‘аду

többszörös sz ok ás ra (p. o. kétszeres seokásra

fieeœk st.) szoló váltók.

Ha а fizetés ideje maga magában meg van ha

tározva, а váltók:

bizonyos vagy meghatàrozott napra szólók

(december 20-kán 1840. fìzetek вы), lovàbbá

egy nepi vásàrra szólók.

Hol a kelettöl, bol a bemutatástól szàmitandók:

еду vagy több hónapokra, évre

félhónapra (medio mese), és

hó utoljára (ultimo mese) szólók.

Végre semmi számitàsnak ninesen helye а

tetszésre (а piacere), és

latra (a vista, auf Sicht) szóló v:'1ltókban(58.§.)’).

87. §.

3-szor. A fzetés helyéröl.

A tizetés helye fólötte Готов és sziikséges a vàltók

ban, mert abból tudhatja meg a vàltóbirtokos, hol jelentse

таза“ а beváltás vagyís iizetés eszközlése végett annak

idejében. Ez okbul а fìzetés helye mindenkor a fizetö

I) A szokásrai vallók töbh orszagoklian a kelettöl számítatnak, p. o. Fran

vzia- sAngolországban, amott а szokás Кем után 30 пара! jelcnt, An

golországban a Némcthonhól, llollandiából jövö «атомы egy hónapot,

Spanyolországból és Portugalliából М! hónapot st. mindig kelet után,

Zimmerl’s Anleitung. Anhang.

Austrlállan выше mint nzilunk a bcmutatástól számítatik.

2) A csòd megszûntetóse esetéro szóló fizctési határidö bizonyos határidót

magában nem foglal, s az ily váltó iránt a birói illetòség leszállitatik

Váltófeltörvênyszék 1841. december 9kén 578. llétszcmél_vestábla 1842.

februar 11-ken 31. sz. alatl.

13.
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utàn теми, u. m. ваш vàltóban vagy е szó “т: ‚Ям

tek, vagy ez után: Enmaga/lara, mint fóntebb Итак;

idegenben pedig az intézvényezett neve után st.

„Ha а válló iizetésére több hely volna kijelelve:

(igazi) iìzelési helynek csupàn а legelöbb nevezett tekin

letik.“ |)

Valamely vilàgosan megnevezett vásárra (például

,szegedi szent-mihályi vàsárra‘ ,pesti józse|`vása'1rra‘) ki

tüzött fìzetés, а iizetésnek mind helyét, mint határidejét

magàhan foglalja (Váltófeltörvényszék 184|. november

8«-kán 521, 528. szám. 1844. julius I0-kén 854. sz.).

88. §.

4szer. A rendelö nevéröl.

Vàltójogunk а rendelö nevét а lényeges kellékek

közé напиши], az állaliiban ,bemul:1tónuk‘ (au porteur)

szóló «пивка: nálunk ez által meg nem engedi, minek

okàt föleg abban kereshetjük, nehogy a МЮ elveszése 2)

vagy nelalàu lopatása. мы nz igazi tulajdonos kárt szen

‘едут ,I s nehogy bizalmatlansagra, erkölestelenségre а

népnél Щ s alkalom nyitlassék, а mi igen könnyen meg

történbelnék, ha a „мы esak állalaìban ,bemututÓnak‘

szólna; тег! akkor а tulajilonos alig merné váltoját akí”

kire is bizni, inert е. kinek kezében az ily “ню volna, az

ienne annak lartalmánál fogva tüstént annuk birtokosa is;

halálozások esetében sok ezrek sikkasztathatiiának el, а nél

kül, hogy ez bebizonyitathatnúk, st. All ez ugyan az or

szágos papirpénznél is, esakhogy ezek oly nagy summá

ról rendszerént nem szólnak, mint а vàltók st. st.

89. §.

5ször. A,vi1ltó‘ nevezetröl.

Ha vagynak а vàltónak oly sajátsńgai, melyek ege'

szon külön törvényeket skiilön törvényszékeket kivánnuk,

I) Vtk L r. 18. 5.

2) Wagner. Ф. 53
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s melyek végett а szokottnàl nagyobb birói szigorúságra

van szükség, úgy mûlhatlanúl kell lenni azokban oly ki

fejezésnek, melynél fogva a kibocsátó (s utána a többi

váltóadós) nyilván kijelentse, hogy magàt azen szigorú

'ságnak akarja vetni alája. (35. §) Ez egész rnondatban

is történhetnék, p. 0 saját vàltóban: a va'Itój'og seerent

ígaz диет’ leseek. Bölcs törvényhozásnnk ezen akarat

nak kijelentésére csak e szócskàt tevé szükségessé „vál

tó“ (e vállóra, e váltólevelre, e vriltómil [дуга]; mert

a ki kötelezö levelét váltónak nevezi, világosan kijelenti,

hegy таза“ а váltókrul szóló törvénynek чей alája. I).

Ha tehát ezen szó kimaradott, а level semmi egyéb

mint vagy közönséges adósságlevél (ha Iizetönek а kib0

csátó magát nevezi), vagy közönséges utalvàny — As

signatio — (ha а Iìzetés másra útaltatik), s mindig köz

törvény szerént lesz megitélendö.

Minthogy egyediil ezen szò „vá.ltó“ feltételezi aváltòi szigorúsá.

got (az ados ellen), vagyis váltói kiváltságot (a hitelezô iránt,

32, 33. §§.): érdekes tudni, ezen vàltói шипы; honi tön

venyiink szerént a. fóbb pentok szerént miben áll? ‘

1. Mint váltószéki kiváltság áll ez általánosan abban, hogy

а váltòk végett saját törvényszékek állltattak I'ól, melyek

nek a. lehetó Ieggyorsnbb jogszolgáltatás tetetik kötelessegiìl.

Kiìlönösen:

1. Summás eljárásnak van helye: а. ha а Г61реге5

nek теща Vall, b. ha jogát a. fólperes mindjárt keresetlevelé

hen tökeletesen bebizonyltja; s ezen summás eljárás abban

All, hogy a panaszlottnak meg idezés es kihallgatás

elött, kiilönben hirói foglalássali fenyegetés alatt, vég

zésben meghagyatik,miszerént azen idötiil, melyben а végzésrôl

tudósitatott, számitandò 24 bra alatt а váltósummát ‘аду

я) W:icl\tler („Freymüthigc Bemerkungen“ st. czimü munkájálmn) legall

jn, hogy az általános jog szcrónt ezen szórn „váltó“ mùlhatlanúl szůk_

séges volna, de így azt is kell tagadnia, hogy a váltóknak oly sajntsá

так volnának, melyek a köztörvény alól nemi kivótelt órdemlenek,

mirôl bôvebben szóltnm nz alnptnnlimi.



Hi

bizlositsa. ‘аду kiíìzesso. - Ezen idö alatl azonban kifogásait

а panaszlott beadhatja, de mind e melleit а bizmsnasi, ‘аду zä

log esetében a. kielégilési végrehajtás а vádlú kérésére azon

па! eszközöltetik ').

2. rendes (vagyis а vádlott fél kihallgatása utíini) eljá

rásnak csak akkor van helye, ha а keresetlevél а megkivánt

oklevelekkel ellátva nincsen, ‘аду ha а panaszlott az imént

mondou над alatt kifogasait beadia, de егеп euarás mindig

szóbeli, benne а megjelenèsi határidô lehetó legrövi

debb, mely határidöre mind a két fél megjelenvén, s egyez-’

tetésök a. biró ńltal próbáltatván, de nem eszközöltethetvén,

kétszen viszonos perbeszédök ниш (melyeknek egyikében a

iölperes részéról шаг а keresetlevél is beleszámitandó) a vi

talkozás rendesen befejeztetik. 2)

3. A fólebbvitelen s perújitáson ЖМИ semmi egyêh bár

mi néven nevezcndó perorvoslatnak helye nincsen. A

fólebbvitelt is (midön helye vagyon) az {Шаг kihirdetése ulán

‘ 24 óra alatt Ко" az elsö biròságnál hejelenteni, а perûjiuis

pedig а kielégítési végrehajtást nem gâtolhatja. ’)

4. Mind. a ‘шашек, mind а Hétszemelyestábla а |`elkiil

dött pert haladók nélkül megvisgálni tartozik.

5. Váltószéknêl más sziinetek és szûnnapok, mint а

vasárnapok s а keresztény latin s'zertartás ünnepei, nincse~

пей, azonban а felekre nézve a megjelenést, ‘аду végreha,i

им (de nem hiztosításit) illetöleg saját vallásuknak ünnepei

is megtartaridók.

II. A gyors végrehajtási kiváltságra nézve meg Ко" kü

lönböztetni a biztositási végrchajtást a kielégitésitôl.

Biztosítási vêgrehajlásnak, mely áll az adós ingó _)avai

nak összeirásáhan s zár ай. vélelében, a követeló folyamo

dlisára, а véghatározat elótt is helye van, ha а követelés ve

szélyben Того; és több más esetekhen. '

I) “К. П. г. 6-dik [деть Lńsd alább п 213-219. М.

2) Vtk. Il. r. 7-dik Мыс‘.

з) Vilá- ll. r. 10, 12»dik fcjvzcl.
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Kielégitési pedig történik ezen esetben:

1. Midônasummás eljárásnál hozott végzés ellen 24 óra

ajatt kifogás nem tétetett, és rendes perben ugyanazon ha

táridö alatt а fólebbviteli folyamodás be nem adalott avagy

visszavétetett.

2. A vůgzós avagy itélet a feltörvényszèk által

helybenhagyatott. `

3.А Нё1з2ешё1уе$НэьЬ1а elmarasztalòlag ilélt.')

Ezen ponlok ertelméhen а kielégilési végrehajtást jogsze

rûen шило fèlnek folyamodásara a biró, ha шаг а biztositás

elóhb megtörlênt, azonnal àrverést rendel.'

Ezen törvényszéki kiváltságokon, mint lényeges elöjogo

_ kon kivül bímak meg a váltókövetelések némely nemlénye

gesekkel is, u. m.

1. Zálogi és megtarlási joggal élhetnek; I)

2. Csödiìleli perben a llarmadik osztàlyba vagyis a be

tàblázott adósságok osztályába. sorozlatnak, s az ingòkban meg

más betáblázott adòsságok elött is elsôbbséggel bimak.

Mind ezekról annak llelyén bóvebhen szólandunk.

90. §.

6sz0r. A vàltósulnmáról.

Hogy a váltó egyedül csak készpénzröl szólhat, tud

juk a fóntebbiekböl (75. §.).

A mi а pénznemet illeti, ha ez `világ0san kiiratik

(p. 0. aranyok, ezüstpénz, béesi becs).a felek ahoz tart

jàk magokat; de ha arról említés nem tétetnék, а tör

vény 8) 20 frtos conventiós pénz làbat parancsol értetni.

1) Ennck megérlésérc clólcg jegyezzük meg, hogy а llélszemélyestáblára

csak akkor mcgyen fel a váltószéki por, ha a Váltófcltörvényszék nz elsô

váltószéktöl kiilönbözôen itélt "они. Vtk. ll; r. 142- §.

9) “К. 11. г. 11-dik Модем

2) "ш. I. г. 112. 5.
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A miböl köiietliezik, liogy magál a pénznemet kiirni nem

inúlhallan szükseg, тег! azon esetröl, ha ki nem iralnék,

а lörveny adott szabályt. ')

91. §.

7szer. A fizetö nevéröl.

llogy a fìzelö nevének а vàllóra irása múlhatlanúl

szükséges а végett, hogy а váltóbirtokos tudhassa a klü

‘ zetés iránt kihez forduljon, nem kell magyaráznunk. Ezen

1га! különösebhen utalványnuk (Adresse, Aufschrifl)

nevezlelik, s innen a megbizott általában, tehát a tuk

ványzolt is, utalványozollnak.

Fizetö а vàltókban többféle van.

Tulajdonképen a lizetö alalt а föadóst (sájàt váltóban

a kibocsálót, idegenben az elfogadó intézvényezeltet) ért

jük. Az inlézvényezett azonban, múr elöre is azon jó re

remény fejében, hogy а vállói elfogadaudja, üzetönek hi

valik.

Nemlulajdonképen lizelönek mondathatik а szükség

beli útalt, а DÉVÜCCSÜIÖ és a lelepes is.

A szükségbeli úlalt az útalvány alá, vagyis а legelsö

közvetlen meghizolt (tnkványzolt vagy inlézvényezett) ne

ve alà iralik ezen szókkal „szükség eselében NNne'Z“ газу

„meglagadás eselében NN-/¿e:,“ vagy „elfogadds avagy

Дает lzzìinyában ./VN-nél“ st. Es mint maga az irásmód

mutalja, akkor törlénik ezen sziìkségbeliûlalás, midön a ki

bocsátó már kibocsàtáskor kélli, ha az intézvényczett el

f0gadja vagy kilizetie a váltót st.

А névbecsülörül löntebb mín' bövebben szólotlunk

(52-55. §§.), valaminl а telepesröl is (28. 5.).

1) Egy kiilönïßebb esetben midôn а vállóöszvegnek számokbani kilélelé_

ben szcmbeliinö igazitás lalállnlott, s ugyan azon vállónrik betúkkcl т

szövcdékc más kózzcl voll írva (mint az elfogadás), :i fólpercs ,egyéb

oklevelek ellcnében is‘ и! hogy az elfogadzísi aláirás azon szöve

dek kitölléso nlán lörtént, nem blzonyilván , ez a kcresettôl clmozdíla

loll .1 llélszeméIyeslá||l:in 1842 nov» 19-kön 80 sz а. (Limi |78. §),
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Nem-tulajdonképen hivatnak ezek fîzetöknek, mivel,

mint tudjuk, csak bizonyos köriilmény által lönek azokkà,

{вып híhatnók öket màsodrendü fizetöknek s általâban

másodrendü személyeknek. ')

92. S.

8-szor. A kibocsàtó aláiràsáról.

A kiboesàtó saját aláirásának szükséges voltát sem

szükség mutogatni, mert nem létezik oly oklevél, melyben

ez nem kivántatnék; úgy hogy ha az aláiràs ha mis,

az egész váltó hamis, kiilönben ha egyéh kellékek

ben történt hamissàg , а vàltót csak haniisitottnak

mondjuk. ’) S а ki írni nem tud, tehàt nevét alá nem ír"

hatja, (1843. utàn) szenvedô vàltóképességgel nem bir,

kivévén „kik nevöket testi tehetetlenség következtében nem

lrhatják maguk alá, mikor ezeknek jegye, s nevöknek

más kézzeli alàiràsa csak akkor érvényes, ha a vál

tólevél az illetö törvényhatóság ‘газу törvényes bizonyság,

‘газу rendezett tanàcs àltal а magát lekötelezni szàndé

kozó elött felolvastatván, а szokott módon hitelesitve va

gyon.“ ’)

Egyébiránt az aláirásban a vezetéknév egész kiterje

désében, és a kereszt vagy melléknévnek (példaiul hébe

reknél) legalább elsö betüje (p. o. K01‘a'cs K), különö

sen pedig kereskedöknel a czímzet vagy ezímnév (Firma)

toglaltassék.‘) Ha az alàirásban а melléknév, ‘газу annak

elsö betůje hiányzik, а váltótörvényszéki illetöség le-szàl

lttatìk. Ii)

я) Wagner a sziikségbcli útaltat ós a névbccsiilót ncmlényegcs fôszcmélyek

nek nevezi 144. §.

2) Treitschke. „Falsche Wechsel“ alatt.

3) 4) Vtk. l. r- 14- §

5) Valtót'eltö|'vénysz(‘k 1841. december 30k:in 616. szám. Ilt'tszcm(~lyes

tabla 1842. l`eln'uál' 11-licll szám

27
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Kèrdésbe jöliet itlen, 11а vajjon nevének alrirásán kiviìl szi`iksé

ges-e, hogy а kiboesátò а váltoban egyebet is saját kezè

vel irjon? `

Vélemênyem szerènt nem sziìkséges, meri а törvény

egyébröl, hogy a. kiboesáto saját kezével irassék, nem érinti;

esupàn esödület eselében határozza, „hogy mindennemû vál

tói kötelezések, melyeket az ados fêl a váltószék, "аду városi

tanáes, ‘аду megyében törvényes bizonyság elött а kiadas

idejének és summànak világos kifejezésével irl

alá, egymás között ezen hiteles aláiratnak ideje szerént

soroztassanak s egyéb váltoi kötelezósek elótt minden levonás

nélkiil ilzettessenek.“

93. S.

A vàltó rendelményezése.

„A vâltót rendelményezni“ (a vàltóvevö nevéliez ezen

szót „rendelmènyére“ hozzáirni) esak feltétel alatt .,szük

séges,“ ha t. i. a szerzödö felek azt akarják, „hogy a vál

tó váltójogilag forgattathassék.“ E nélkül, „ha a váltú másra

átiratnék,'az ily àtirás esak köztörvényi foganatú (közön

séges engedmény)leend,“ ') t. i. esupàn azon kiboesàtóra

I) “К. l. г. 15. 5. — l.:isd az alaptnnban a 41. 5-t. ligyêbirńnt nzon

szóknak а forgatlmtási eröt nem a törvënyhozó önkénye adta, 111011. .1

mi а válióban kiiratik, nz, és csupán az váltójogi erejů (35 5.), tehát

midñn valakinek „rendeletére“ adatik ki а 111116, az nem 101101. mást,

mint nzt, hogy Ö azzzil teljcs szabailsággal rendelkezhetik, aznz a váltó

kiiizetését mind maga megrenllcllicti, mind :naga hclyett a lize

uisnek felwitclére lxirmcly módon mást rcndelliet. На pedig azon

szó kimnrail, p. о. esak: Fekcle János úrnak, nkkor а köllevúl

többi sz.1v:iinál foçzm természetesen esnk а pénznek felvéielc órtetlictik,

meri igy szól a váltó: „fi zctek“, vagy „fizessen önl"eke teJ:'1n0s

úrnak“ tehát váltóilag nem m:isnak Innen az is kilůliik, hogy а

„rendeletére“ nem csak а forgnthauist jelenti, hancm a másképeni

rendclkezést is, u- m. mindcn forgntzis iiólkůl а pénznek bcvólelót maga

részére, s a „vagy“ szócska а „rcndeletére“ s „rendelményé

re“elébe nem sziikségkép kivántalik llancm а ‚,геп‹1е1тё11у0зё

nek“ nuir vil:i,'_'os.'m :iz enge«lm«"li_yf‘sl jelvnti. s „vagxy“ nólkíil nem

8*
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nézve, ki a. váltót nem rendelményezte; mert ha a kibo

csàtó a. váltót nem rendelményezte, ezzel esak azt akar

hatta, hogy 6 reá magára nézve а vàltó tovàbb váltójogi

lag ne forgattathassék, de azért 6 az intézvényesnek ma

gának váltójogilag felelös, mert neki (de csak neki) vál

tóban kötelezte magàt; ha tehât az intézvényes mégis

tovább forgatja, ez is а forgatinànyosnak magát ugyan

lekötelezheti váltóilag, de a kiboesàtót nem.

Ha а váltó olyan, melyben a kibocsátó magát neve

zi meg ugyan intézvényesnek (rendelönek), de а vàltót nem

rendelményezné: az elfogadóra nézve а 1611611 valamennyi

forgatmány csupán engedmény erejével birand, tehát an

nak ellenében 11 forgatmànyos alegnevezetesebb kiváltság

gal (lásd alább 102. §. 3-szor) nem élhet.

A „vá.ltó“ és „rendelmêny“ azen két szó, melyekben fekszik a

váltóleveleknek lényeges sajálsága.

A „váltó“ szòrul rnár löntebb (89. ё.) ertekezé-nk.

A „rendelmény“ ‘аду „1‘е11‹1е1е1“ (Ordre) "аду „rendeI

ményes (Ordrehaber) 526 nélkül a. vá.ltót váltójogilag (a nem

rendelményezö kibocsátòra uézve) forgatni ') nem Iehetvén,

jól állana, sôt maga az intézvényes fol sem vehetnc' ‘1 11101651, p о. ha

mondanám: „Fekete János rendeIményesének,“ világosan a rendelmé

nyesnek igórném а Iizetést, nem Fekete Jánosnak.

Ezt nem ok nélkül írtam ide, mert, (а mi csodálntra nieltó), vagy

nali oly váltótörvenyek, melyek, ha a „rendeletere“ szó „vagy“ nélkül

iratott, azt tanítják, hogy a váltóvevö .1 váltósummát 11 Iizelótül maga

he nem veheti, hanem okvetetlen forgatnia kelletik, mint 11 bremaì , el

bingi, nììrnhergi törvények. A llnmburgi erre nézve azen különösséget is

határozza, hogy ilyenkor а váltót а bîrtokosnak mngára kell forgntni.

(Treitschke. Indoœament. б. 27.) _ Ámbár .1 magyar törvény mindig

kiirja а „vagy“ szócskát: mindazonáltal nem hihetem, hogy ily csodai

latos dolgot akart volna. _Vannak oly váltólörvények is, melyeka vál

tót „Ordre“ szó nélkül is váltójogilag fogathatónnk nyilntkoztatják, p. o.

a porosz, orosz, dessaui, weimári törvények» Treitsehke „Indossament.“ 5- 9

|) Csodálatos, majd valamennyi váltójogászok a forgatást csak mellékes

cselekménynek kivánják nézetni, mert, úgy mondják e nélkül is történ

hetik váltószerzôdes. _ Igen de nem történhetik váltóforgatás, pedig 02
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kövelkezik, позу rendelményezés által a kiboosátò а rendelö

vel kettös szerzödésre lép:

1. Egyedül тягача! а rendelóvel, mint közvetlen elözövel

а те1у szerzôdésrôl az alaptanban (36. s következö §§-ban)

szólánk;
2. A rendelmênyessel s ennek,A ha a váltò vállòjogilag

ûjabban átimtott, újabb rendelményesèvel, és lgy tovább vé

getlenûl.

Az elsô kiìlönös, a második közönséges szerzö

désnek mondalhatik. I) Egyébiránt ezen megkiilönböztetés is

csak annyit jelent, Воду а rendelô törvényes helyettesei ‘аду

képviselöi ugyanazon joggal birnak, -melylyel a képviselt; a

kitöbbet, kiìlönösen а forgatmány váltójogi kiváltságál (Làsd

alább 102. § 3szor) akamá belôle kixnagyaràzni, bajosan

tudná alapos okát adni. Az alaptanban mi erröl sehol sem

emlékeztiink, men nekiink a. váltójogok magyarázása végett

ily közönséges szerzódés felvételére nlncsen sziikségiink.

94. §.

A fizetö megnevezésének módjàról.

Màr fóntebb többször is elöadtuk véleményünket,

hogy ha valaki töle jogilag nem különbözö személyt

а válmk igazì ós végczólja. Továbbá lukvzinyozás és elfogadás nélkíil is

törlénhelik váltószvrzödés , L i. a щи váltóban, miért мы)“ azokal

mög is lénycges cselelemónyckiiek ‘Р —- Mert, all fclelik, idcgen váltó ki

:daisát lukványorxis n(ll\iil gnlnloliii scm lehcl. - Jól van! én meg ‘п!

momlom: а válló tovább-adását forgatäm nélkůl (vállójogilag) gondolni

sem lchct. -Wagner n forgatót (а ‘нШЫц-ясззс! egyiitt) saját érdckkel

bíró mellék személynek (Nebenperson mit eigenem Interesse) печей. Б

M0. - Nélkülezhetlcn a forgatás, midôn а válió uivolhelyrc kûldetik

a végctl, Ногу valaki vele Íizessen (15. §.).

I) Teleologísch-Juridische Ansichten über die Woolm-Irerhls-Gesetzgebung

etc. von Sardagna , Stellverlrelcr des Präsidiums und Viceprâisident der

k. k. Hoíoomission in Justiz-Gesetzsachcn. Ezcn munkát, mvly еду, Austria

w.«'im.'ir.1 Рамки)" vńltórendszabás clébe llocsálaboll , magával czen javas~

‘дым едуйЦ, hnllom:i.~ szcrént mult omviggyülésiink rcn«ILl«'séböl eszköz

lñll kôllyomnl "М" hírjnk. l\|«'i,f.'y«'ir|'|l Наша Seirváry Ferf‘ncz.



118

nevez meg lìzetönek, ez szinte sajút váltó fog lenni. Az

ily megnevezés rendes saját váltó formàjàban is történ

helik: /ißeœk NN. meg/zazalmazotzam “аду üg_r/vz'vó'm

(Geschäftsfiìhrer) dlzal, avagy pedig idegenében: /izessen

ön st. Az utalványban emitt leszen : NN. meg/zatalmaz0¿7am

nak,amott: En magamra NN. meglzalalmazsoztammíl, st.

Ha pedig a meghatalmazott útal a fönökre, szinte

egészen úgy írhatja, mint az idegen vàltót, csak az alá

irásban legyen 'érintve a meghatalmazás, p. 0. А fönök,

Bàràny Gedeon meghatalmazott, C rendelö, tebát a vál

tóban a lizetö А úgy lesz megnevezve, mintha tukványzott

volna t. 1. fîzessen ön, s az ulalványban: А zìrnak; de

az alàirás ekképen leend: А теу/гшштамзадд!

Bárány Gedwn.

Az ily formában irott sajàt vàltókat némelyek sajàt

tukványnak is hívjàk,söt azt is, ha a sajàt vàltóban úta]-

vány iratik: En magamm Budán.

95. §.

Nem-léuyeges kivántatòságok.

Nemlényeges a vàltóban 1. àltalában az azért ka

pott (vagy nem-kapott) é r t é L' 11 е k , ') lovábbá 2. a

pénznemnek, 3 а másodrendü és melléksze

m é ly n e k megemlitése, 4. különösen idegen vâltóban а

11610561165 5 2 à m v e t é s r 61 (jobban: szàmolásról) és tu d ó

sitványróli kitételek. 2)

Az értékröl különösen megjegyzi váltò törvényünk „а váltónak

еще ellen azon kifogás, hogy а vállónak értêke állal nem

1) Az érték magában a váltóban az elsö váltószcrzödók, tchát a kibocsátó

ós rendelö közti viszonyt fejezi ki, t. i. атм clösmeri, hogy ettôl а

váltó értékét megknpta, tehát idegcn váltóban nem az elfogadó ós

rondelô közötlit, kivévén ha a váltò saját rcndelclre szól, midön a

kibocsátó és elfogndó elsö szerzödôk Lásd :iz nlaptant (36, 45- 55.).

2) Vlk I- r. 16. 5. Ezen 5han e sznvak: „а 10. 5. által meghatározotl

cselcn ós módon kivíìl“ szcrkeszlósi hiba lévón, nzok az 1844: Vl: 3~

5-ánál год“ 0111161 kihagyattnk.
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adalolt (exceptio non numeratae pecuniae - a реп: le nem

számlállàvali kifogás -) semmil sem használ.“ - Kell-e en

пе! világosb bizonysag агга, hogy törvênyiink a váltòkölèst

еду oldalûnak kivánja nézetni, melyben a másik fêl, (vevö,

hilelezó) kölcsönös lartozásáról váltojogilag még osak szò

sem lehel. — De meg sem lehetlen, söl leglöbbször úgy van,

inondja lalán valaki, hogy a hilelezö érlékel, (репы, arukat

sl.) adotl a „моем, lehál a kötés két-oldalú volt.-Ha örök

kön агата adotl is, az csak alkalom (Veranlassung) volt a

vàllói szerzôdésre. A mondott окна! fogva a váltòi szerzódést

nem is kellene vallói szerzódésnek mondani, hanem a köriil

ményekhez képesl: adásvevésinek, kölcsönzésinek, lelétinek,

vagy рейд ezek közöl valamelyikhez mint fököléshez járulé

kosnak sl. Úgyde ezt а legjelesb vállójogàszok nem csak nem

mondják, söt inkabb azl állltják, liogy bar leheló, hogy a

váltókötósre valamely más kötés ada alkalmal„ mindazonáltal

ez fôleges, önálló kölés, és àltala. mint kötés újitása (Novatio)

allai minden ezt megelözötl kötés elenyészik. I) Tehàl ha el

enyészik , hogyan lehel mêgis а vauoköiés tennészelének

meghalározasàban az elenyészell kölesre hivalkozni, megl`og

hallan, annyival inkább, тег! ha azl kérdjiik lölök: a valió

kötés lrolt-e , ‘газу egyezési? - (Egyezési kötés, a mely

lrolllevél nélkiil, csupán megegyezésnél fogva is áll, p. 0. va

laki valamit шага!) — azt felelik: kélségen kiviil 1г0!!. —

lgon de a. vásárlási es sok mas kötések., melyek lalàn a vál

lókötésre alkalinal adtak, osak egyezésiek (eonsensuales). —

Semmil sem lesz, felelik, а vállókölés állal az elóbbeni elenyé

szetl, lehál ha egyezési volt is, a. váltòkötèsre semmi bel`olyá

sa.- .lól van! tehál az elóbbeni kölêsnek a váltòkölés еду,

vagy kétoldalusá.gára nézve sincs épen úgy semrni bel`olyá.sa.’)

lj “Манок: 9.41. ele.

2) V:\gyn:\k mind váltójog:’Lszok (p o. Trcilschke a saját vaillóra nézvc)

mind lcvòlcgvs lôrvények, melyek az érlèk kìtélelél lôbb ‘аду kevcsebb

mòdosilással lónyeges kelléknck nyilvánilják, p. о. franczia, bajor,

badcni, porosz, auslriai, angolhoni s löbb lörvónyek Ellenbcn nem»

lênyegcsnck, sôt sziiksóglclennck mondják valamcnnyi szászhoni, lbvábbá

oroszorszzigi, wcimari lörvónyek. Trcìlschkc „Valuta“ alatl.
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Az érték kitételúnek szokottabb mòdjaiz

днем retlem (Valuta od. Welth empfangen.)

Erlélfél Мая péuzben rellem (Werth baar erhalten).

Érléke számoldsban (Werth in Rechnung), melynek igazi

értelme, hogy az adònak és vevönek egymással szamolásaik

vagynak.

Értélfe vdllában (Werth gewechselt), ha más váltòt adtak

érette, mely értékváltónak (Retour-Wechsel) hlvatik (37. з).

Értéke vdrdsban (Werth in Erwartung), azaz c-sak akkor

tizettetik, ha váltó ozèlt ért s bevaltása megtörtént.

Értéke /ïùláìwe (Werth vergnügt).

Értéke árukban (Werth in Waaren), kiilönösen is kiirat

hatik, p. o. Értéke gyapjúban, selyemdrukban st. (20. Ё).

Értéke enmagamban (Werth in mir selbst) legalabb sajàt

rendeletrei tukvanyokban használtatik, mert itt rendeló és ki

hoesató azon egy személy lévén,nêmelyek szerént nem írhatnók:

„értékét vettem“, mert ez azt tenne: a kibocsató maga ma

gának fizetett. I)

Értékéröl megegyeßtiinlc (Werth verstanden).

Èrtéke tôle (Werth von ihm) t. i. а rendelôtôl adatott,

vagy fizettetett.

Èrtéke ]\`Nto'l (Werth von NN.). Ez akkor használtatik, ha

a rendelô nem maga számára, hanem mint NN-nek kepvise

löje vagy megbizottja vette a váitòt. _ ` `

Mind ezen kitételek az értékröl a valtójogi viszonyokba

ngyan, mint elöadatott, semmikép nem tartoznak, mindazaltal

pontossag tekintetéböl azért sem ártanak, hogy ha a dolog ne

talím köztörvény elébe keriilne, itt mar kétségen kiviil tekin

tethe kell vétetniök. Lásd a 143. §. is.

Pénznemról, másodrendú és mellèkszcmélyekröl mar màsutt

szòunk. (90, 94. §.).

A számolàs is érintetett tîintebh (49. §.). lrásmódja: legge

(nekem "аду 111111 úrnak) számolaîsba.

.) Egyóbiránt „Ё 1‘ t ék e e n ma ga m b а п“ sem jelent semmit (Trcitschkc

a mondott szó alatt) hancm úgy gondolom, azént jött (livatba, liogya

törvény bctújének, a hol t.i. az érlék kilétele lényeges kellék, clóg lótessék.

p.o. a francziáknál_ Lásd ezen (95.) § clején az 1)'jegyzctet.
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A ludósitvànyl nèmileg szinte ösmerjiink (58. A ludó

silvíuiy azon kivůl, hogya hamisitás ‘лигу hamis váltò kiadás

dása elhárilathassék, azéri is hasznos, hogy az intézvényezett

elôre értesltetik a real várakozó 112010516! és talán szàrnára а

‚ lödözetnek is az inlézö általi kimutatá.sa, va.gy téritéséról, s

tudósltványt az intézôn kivůl azen harmadik is kiìldhet, kinek

számolására szòl а váltó. Нет árt, ha errôl a. váltoban is 10

101111 emlités, mely а. bevett szokás szerént igy hangzik: tu

líósítvány mellett ‘газу szerént (a midón az intézvényezelt a

kiboesátótul tudósitványt kapand, ищу bemutatáskor már ka

potl); és : túdásüválzy nélkül, (esekélyebb summáknál történik,

s а tukványzott ñgyehneztettetik, hogytudósltványt ne várjon).

96. §.

A körülményekhöz képesti vàgyis i`eltéte

les kellékekröl.

A., На ugyanazon váltónak több példùnya

van (Al ap tan 25. §.).

„Ha ugyanazon váltó több példányban adatik ki: 111111

denikre fóljegyeztessék, hogy elsa", ‘аду másod s igy 10

vább. I) Ellenkezö esetben minden egyes (Sola 2) példány

külön vàltónak tekintetik.“ ldegen vállóra nézve különö

sen iartsuk meg., hogy „mindenkor mint 01561 kell kiadni,

ha esak ellenkezö egyezés nem történt.“ 3)

Ezen utóbbi rendeletnek 01161 közelebbröl abban kereslletjiik,

hogy az idegen váltóinkább lévén divatban s forgásban, ki

vált távolhelyekre, mint asajàt, hogy ha netalím amaz még а

I) Ekképen: ezen elsô vziltónńl fogvn, ‘газу: 02011 másod vziltónál fogva, 51

Е kifejezések .1 másodon: az elsôncm létében, ‘аду: az clsö 110111 11201

1с1"611 („Prima unbczahlt,“ Prima nicht) nem múlhatlan sziiksógesek.

Ezcnkivúl .1 pélilány szzimiit 5211110 bctúkkcl n lcvélcn alúl, felül, ‘югу 01

dalwisl. is irhnlni igy: lilsö ‘иду Másod 51.

2) Egyes vzill ójohh mint: mngán váltó, e helyctl: Sola

Wccliscl mert ‚таит nia":'mos“ inkńbb: „ rivat“
Y У D 7 H 7

и) vu.. |. 1’. 21.22. 5,1,
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bcmutatás elótt elveszne ‘аду elsikkadna, а kibocsmmul, а mi

neki semmiében sem kerůl, másodot lehessen kémi; akkor

ezen másod bemutattatván, az elveszett ‘ищу elsikkadt elsö ‘ШК’

ereje teljesen megszünik (25. ё.) На már most ezen elve

szettre az elsö szám гей пеш volna Irva., ez mind törvényünk imént.

elóadett rendelete, mind а dolog természete szerént egészen

kiilün váltónaktekintetnék,smúsod0t a kihocsátó semmi esetre

nem adhatna, melt kiìlönben Её! kiìlün váltòért volna felelös.

91. §.

B. На а vàltó kettös példányban (Duplica

tumban) adatik ki.

„Ha а váltónak еду“; példánya az elfogadás eszköz

lésc végett elküldetik: annak màsik póldányára az elkül

dö jegyezze fö,l, az elkül dött példány kinél ta

láltató.“ ‘)

Ennek okzt alaptanunkban (а 26. §-ban) gyztkorlatilag elég vi

làgosan elö van adva.

98. §.

C. Ha а vàltó lem_ás0ltatik.

„На valamely váltónak és а rajta levö hátírutoknak

màsa vétetik , vilàgosan m e gj e gy e z t ess é k , az ekkép

készült oklevél meddig másolat, hogy Штат legyen,

hol kezdödnek az ezen másolatokra. netalàn utóbb követ

kezö eredeti hátiratok.“ 2)

A másolatot épen иду s akker „Оман használni, mint s mikor

а \'á.lÍ.ÓII3.l{ több peldànyait; de minthogy а másolat abban

Ienyegesen kiilönbözik a másod példánytól, hogy emez eredeti

azaz а kiboesàtònak magának aláirásaval van ellátva, amaz

pedig nem, ha elfogadás végett а másolat kiildetett, haesak

I) Vtk. I. г. 23. б.

г) vik. |. г. 24. §.
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nem blzlos emherek 1621 történik, nem tanáusos azl ell`0g

gadni, mert nem Ludliatni, ha nem hamis-e az, vagy nem

hamis váltónak másolata-e? - A részbeli lizetésnèl is mà

solal használtalik. I)

99, 5.

Kellék arra hogy a vàltószerzôdés tökélctc

sen végbemenjen.

„A vállószerzödés végbemenlnek akkor tekintelik, mi

dön az intézvényesnek а vàltó àltaladatott“ (Föntebb 35.§ ).

Innen nemcsak „а váltó kiadása 1616111 elöleges egyezkedé

sek (pactum de cambiand0),“ hanem а màr valóban meg

írt, minden szükséges kellékekkel ellátolt váltók is, bár ér

tékök netalán felvétetett volna, általadús elött „váltójogot

nem а1ар11а11а1.“ 1)

100. 5.

Vàltójogi felelösség (Wechselrechtliche

Haftung).

Miulàn а vàltókötés minden szükséges kellékekkel el

laitva tökéletességre hajlatott, minden, а ki magàt а vàltón

akàrmimódon kötelezé, u. m. „kibocs«'itó, forgaló, elfo

gudó, kezes, ha csak valamely megszoritást abban balai

rozoltan ki nem köt, az egész váltóbeli summára nézve

kötelezve van“ (‘аду felelös) , mert alaplanunk szerént

mindenik 1111611 kötelezte magát. De felelös „meg а1101’ is,

ha kötelezését màsokkal közösen (együtt) tette“ 3) p. 0.

több kibocsátó vagy több clfogadó van azonegy váltón;

mert nem tévén semmi kikötést, а dolog természete sze

rént úgy tekintetnek, llogy egymásért vagyis egyetömben

(111 solidum) kötelezték magukat.

I) vlk. 1. г. 122. §

2) vik. | 1‘. 20. 9.

1) vlk I. r. 25. §.



„S ha kétséges, Ininő tulajdonságban írta valaki ne

vét a váltóra, a bíróság fogja kötelezettségét, mely min

den esetre az egész summára nézve kiterjed , a körülmé

nyek szerént elhatározni,“ például az, kire a váltó tuk

ványoztatott, alá is írta azt, de az „elfogadom“ szót ki

hagyta, (Lásd alább a 129. §.). Innen ba valaki „nem

köteleztetést vállalni, hanem csak mint képviselő-, meg

bizott-, vagy tanúnak kíván tekintetni,“ ezen minőségét

„a váltón világosan kitegye.“ ')

Ezen fejezetben az olvasót a váltók kellékeivel s fajaival megös

mertetvén, végül, a helyett hogy úgy is ki nem merit

hető példányok leírásával terhelném a munkát, két kőre met

szett üres példányt mellékelek ide, s kitöltése módját a. váltók

minden kellékei és fajai szerént ezennel előadom.

A mi ezekben kiírva vagyon, csupán asummára nézve kell meg

érintenem, hogy felül a summa előtt „Ér“ s a szövegben

„forintokban“ részint azért áll, mert a gyakorlatban már

megszokták az üzérek, hogy ott elül azok, vagy hasonló szók le

gyenek; így p. 0. a német nyelvben is felül ekként szokott

állani „Per 1000Л.“ s a szövegben „Gulden ¿ausend“,' részint

pedig iízéri pontosság végett, hogy a summa elébe valamely

számot,s illetőleg betüt annál kevésbé lehessen csusztatni. Kü

lönben több franczia váltót láttam, melyeknek szövegében

„/Iorins“ a betüvel kiírt siunma után állott.

Az egyes betük csak a betöltés magyarázatának könnyebb meg

értésére valók.

A helyére jön a kelet, p. o. Pesten Uzai/zó 2-dikán

1840. (85. §).

Bhelyére summa a számokban, p. o. 10000; s utána ha tet

szik: e. p. azaz ezüst pénzben (jobb mint p. p. mely mind papír,

mind pengő pénzt jelenthet.)

C a fizetés ideje, p. o. Lát "lán két lcánapra, vagy s-zo

luisra, vagy ajò'vo'évben esönzellcirftipeslí vásárra st. st. (86. §.“)

n) “k. l. r. 26, 27. g.
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I) a vállópéldány száma р. о. egg/es, ещё mdsodsl. (96.Ide jöhelnek ezek is: értékvállóndl (37. Ё.) vagy viszváltó

mil fogva (66. Ё).

Е а rendelö neve (88.§.). Har az idegen válló sajál rende

lelre szól, lgy: vagy enmagam rendelményére.

F a vállósumma beliikkel; 65 minlliogy a. „forinlokban“

elöl all, а nyelvszabály lgy kivánandja.: li-.-ezerel, s ha lel

szik ulána: 1m'na'en /'orìnlra luírom e~:iist húszasl sza'mit

„т, Vagy rövidebben: /ìn'z'11(}a'l luirom eziist l1úszasa'val._

Ha krajczárok vannak, ezekel, minlhogy nem ладу summál

lesznek, ill 15 1г11а1п1 számokkal.

G az érlékröl, p. 0. Èrtékét vellen: készpénzben, газу:

Értéke szlímollisbalz, st (95.

_ H (idegen vállńban) annak neve, а ki számolásba télelik p. o.

„nekem“,' „Fekele lslzyiiz úrnak“ sl. (95. §.). Söl lgy is:

ömnagának, ha l. i. a lukványzoll ados a kibocsálònak.

I (idegen vallòban) a. ludósilványlioz járulandò „melletl“

‘аду „zzélkùl“ szò. (95. §.).

Il' (idegen válloban) a tukványzoll vagyis inlézvényezell mint

ñzeló neve, de a те1у lizelö meghalalmazó, vagy meghalal

mazoll is lehel, s ez allai a vallo за]!!! vállová válik (94. §.).

L a lizelés helye, p. 0. Pesle/L, Debrecßenben st. nella

kiilönösen a fizelónek lakhelyével egyiill.

M melléklizetô neve, p. о. sziikségbeli úlalványozollé (ide

gen vállóban), lovábbá. lelepesé, sl. S ha szükséges, alanùk

nevei, hilelesilés (92. §.).

N a kibocsáto alairása (92.

Az a, b, c, helyébe akárhova., (idegen vállóban а bevell módon

középre, sajálban a helyére), a válló példány száma szinle

betiikben: egyes, elsö, тает! 51. A kibocsálò is szokla luk

ványban nevel az a helyére is irni.

Ezenkivůl а kibocsáló lilkos számai, p. o. c helyébe: keres

kedókönyvében ezen vállòl illetö lélelnek (posilionak) száma,

valaminl a helyébo annak száma, hanyadik válló az, melyel

шаг azon évben ugyanazon tözsérpajlásárainlézvényezetl. Amaz

mind sajal mind idegen vállóban azérl jó, hogy ha az akibocsáló

kezébe viszszajô, meggyózódhessék arnól, miszerénl az valo
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ban ugyanazon váltó, emez tukvànyban, hogy tözsèr pajtasa

gyözödhessék meg. Sôt meg legiobb mindkét llelyûtt, mind

a ket könyvnek (naplònak és fökönyvnek) 52611161 161152601

formaban jegyezni 161.

Ezek szerént reménylem а gyakorlatban elötordulliatò igen

kevés eset maradott el, melyet nem érintettem volna.

NEGYEDIK l«'EJEZE'l`.

A hàtiratról és kezességröl.

t0l. §.

A hàtirat fogalma s fajai.

„Hátiratnak (lndossament) neveztetik a vàltó bàtára.

vagy màsolatàra irott átruházás; melyháromféle, u. m.

forgatmány, meghatalmazás és (közönséges) engedmény. |)

A forgatmány 65 engedmény által tulajdoniság ruhàztatik

61, a megbatalmazàs által csak oselekvöség a meghatal

mazo nevében з érdekében, tehát ama kettö teljes átru

házás, emez nem teljes. _ Amazok közöl isméta forget

màny váltójogot ad, az engedmény nem. Lássuk bövebben.

|02. §.

A forgatmàny fogalma 65 foganatjai.

„A forgatmány (Giro) iràsbeli kijelentése annak, bogy a

vâltó másra (35, 41. §§.) vàltójo gil a g àtrnháztatott.“

„Foganatjai pedig

1. hogy a forgatmànyos a forgatónak minden jogai

ba és váltói kivàltságaiba lép.“ ’)

2. „forgatmànyos a forgató ellen vàltójogì keresettel

él , hanemha ez iránt. világosan 16161613) tétetett“‘), vagy

a forgató szenvedö képességgel nem bír.

1) Vtk. I. r. 28. б.

2) Vtk. I. r. 29. §. Természetes, mert épen ezt teszi a váltójogi atruházás

(13, 14,‘23, 68. 55.).

3) A mit ezen szókkal szoktak kifejezni: viszkereset nélliúl (ohne Regress),

‘аду további kötelezettség nélkül (ohne fcrncres Obligo).

I) ‘111. 1. г. зз. g.
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3. „forgatmányos ellen oly kifogàssal , mely a pa

naszlottnak egy harmadik személylyeli (ugyanazon vàltónál

fogvai) viszonyaiból eredt, élni nem lehet.“ ') Mert igy

biztosan senki sem vehetne vállót, tebát avàltó bitele inga

dozna. Ez a forgatmánynak legföbb és legnevezetesb ki

váltsága , тег: ez bélyegzi a ‘МЮ! papirpénzze'. (Alaptan

М, 42. §§.).

Ez utúbbira példa; forgatmànyosnak s illetóleg fizeles ‘еде!!! be

mutatúnak elfogadú nem akar Ищет], amaz ezt perbe idézi,ez

ш gördiii elö, hogy Ö miota az elfogadás törté-nt, шаг а ki

boesátóval ennek azon követelésére nezve, melyböl aválló lett

volna kifìzetendö, màsképen egyezkedett s adossàglevelét tôle

visszakapta. Ezen kifogás i'o'lperes forgatmányos ellen, mint а

mely az elfogadúnak egy harmadik személylyeli (а kibocsàtó

vali) viszonyaiból eredi, ’) semmit sem er 3).

Más példa. A forgatás vegett ß~t üres forgatmánybanmeg

h а talmazz a. B az üres forgatmányt kitölti s а váltót s aj М

п e v é b en C-re átlrja. C а föadóstul pénzt nem kapván, visz

keresetet inditA ellen. A ш feleli, nem tartozik, meri В neki

nemesak meghatalmazottja volt, hanem neki a forgatolt ММ

árábol еду fìllért sem adott által. Nem Ы! а kifogás. Blién?

Meri a panaszlottnak egyharmadikkali oly viszonyábol ered, me

lyet а vauóbul tudni nem lehet.

Meddig lehet а váltót forgatni, lásd alább a 109. §-L

I) Vtk. l. r. 29. 5.

1) Ezen kifogást természet szerént azen megszoritással kell érleni, ha az

olyan dologrulszól, mely a váltón nem foglallatik, ‘аду а те|у kifogás

ô гей teljességgel nem tartozhatik, p.o. B а váltót Gre világos.'m„visz

kereset nélkůl“ гимна, C pedig Dre шт‘ váltójogilag forgatja. D a

váltósummát а iöadóstul meg nem kapván B ellen viszkeresetet indit,

В azon kifogással él, hogy б а viszkereset alól maga ellen ‘плащ ki

vételt мы, midön aváltót C-re ruházá. All a kifogás, mert ez magán

a váltón ‘одними, s C-re és következôire egyformán tartozik.

3) Zimmerl's Anleitung. 5. 86. (МЫ! ezen munkában а 46. 54,),
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A fergatrnany szokott szavai:

Ilelgellem I') Bodó Pélernek vagg reruielllléugeséllek.

Pest lì-senlrelted/tú 20llz`ka'n 1840.

Fekele J.

103.§.

Kellékei.

„ A forgatásra szükséges kivàntatóságok vagy

kellékek, а mennyiben magàt а váltót érdeklik,“ma1g:'tnak

aváltónaklényeges kellékei. ’) Mert a hol ezek közölva

lamelyik hiányzik, 011 1111105 víiltÓ,tehát1`orgatàs sem lehet.

A mennyiben pedig а kellek a forgató személyt il

leti, szükség hogy ez szenvedö képességgel birjon.„=)

Magának а forgatmánynak lényeges kellékei azok,

melyek teljesen kimutassák, hogy a vàltó tulajdonisága

vàltójogilag àtruháztatott, ù. m.

1. „a forgatmányos neve,“ p. 0. Bodó Péternek,

mert ez mntatja, hogy ki az, kire a valtó íttruhàztatott.

2. „atruhàzás kelte.“ Pest. tízenketred/zo' 20-dn

1840. mert ez mutatja, _hogy az átruházás annak ideje

ben (nem 0. lejàrat utàn) történt.

3. „а forgató neve alàirása, а valtóra nézve meg

állapitott szabály szerént,“ (Fekele JI) ‘) mert ez mu

l) Minthogy a forgatás teljes átruházás, ezen magyar szók pedig: rószem

re , számomra, (tïir meine Rechnung) nemcsak átruhazást nem jelente

nek, hanem inkább ezt teszik: nekem; tehát a kik azen szókat forgat

mánybau e helyett: „fúr mich“ (vagy jobban: Statt an mich, magya

rúl: „helyettem“) akarják linsználtatni , igen hibáznak; mert azon szólt

épen úgy mint а németben: „fir meine Rechnung“ a forgatásnak (vagy

is tulajdoniság átruházásának) czéljával egészen ellenkczôt, azaz esak

meghatalmazást jelentcnek, tehát meghatalmazás jelentésére, igenis,

használhatók, de forgatásra teljességgel nem.

2) Vtk. L r. 30. б.

3) Vtk. I. r. 9. б. ~

4) Ezek nélkül a tulajdoniságot át lehet ugyan másra rubázni, de nem

váltójogilag, tehńt ez Iényeges cselekmény, s arra nezve, ki a vál

tót távolhelyne akarja küldeni, nélkülezhetlen (15.5.) _ Az alaptanbzui

ugyan, hogy mindent össze ne halmozzunk , esak rendclöriil vala szó ,
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1111111, liogy ki volt 11 víiltónak elöbbi tulajdonosa. —

Továbbá

A végetthogy az új forgatmànyos 1511101 tovább for

gathassa, kivántatik hogy а forgatmányos nevéliez, 521010

10101 а vàltóban а rendelöéhez, ezen szók: „eag_1/rendeIe

tér “ 51. tétessenek; kiilönben, t.`i. ha rendelményezés 001

1111 forgattutik, az ily forgató 05111 а 162101100 f0rgatmá

nyosnak lesz váltójogilag lckötelezve, az ez utániaknak pe

dig nem; ‘) 0101111 ‚100110101‘ vagy ,rendelményes‘ szó ki

hagyásàval továbh nem akarta. magát kötelezni, hanem

05111 5111111 forgntmànyosának. - Mindezeknek pedig mul

1111110011111 váltóra kell feliratniok (35. §.).

Végre az átruházás tökéletes végbementelére kivàn

tatik általadàs (35. S.) vagyis „а vàltó а forgatmànyos tu

lajflonává akkor válik, 1011160 а váltó а forgatmánynyal

együtt nekie áltnladutik“ 2). '

Nemlényeges 10110101: 1. az érték kiirása, mert ezt

vàltójogunk 11 kivántatóságok 162611 nem említi, tehát nem

teszi szükségessé, ami az 01011011 váltókötéstöl vctt hason

lóságnàl fogva is kólsógtclen. “)

9. „.,/zel_f/elle/nf' vngy más hasonló jelentésii 5261. Mort

а 11, bär vilàgos kijelentés 0011111 а vàltót másnak általad

ja, 561 агга 00001 001101 5 112 àtadàs kelelét 15 11111111, 101

50305 05011100 úgy lekinlctik, hogy а váltó czéljához képest

cselekszik, cnnek pedig czelja. az, hogy kész pénz helyett

de akármelyik vńltóbirtokos, tehát forgatmányos is 112011101 váltójávnl

tzivol|lelyel\re, s ilymikor \'cszé|ycz(s nólkül vsupán teljcs forgntmáiiy

nyal 101101 а váltút 011111111-1110. 111152005 а 101100 forgatmány nkkor is,

ha valnmely nagy hini vńltótôzsór kiscbb ne\1'l jó iigyckvzetú |ml|n.'ir

nali, hitelút akarjn ajámlékoziii , mcrt :Imaz ennck vziltójárn (tnlán 050

kély 1111 10011011) 101105 10гд01011111у1 1г s 02 által felclôs 1001111 azéri.

I) Vfeltszék 1843: mnjus 9-11. 517. sz.

2) nk. 1. r. 30, 32. çg.

3) Egyébiránt más váltójogászok szerént az érték vételét tekintlietni a tu

lajdoniság átnlházásiit legtökélctesebben kifejezönek ('I`i‘cítsclike. 1011115

881110111. 21, 23, 55.), csakhogy ogy részról lmszilálata а váltó forgnt

hatásánuk ártnlmns. más 11152161 nján«|«'kh:u| 15 mi«'rt nvm 10110101‘ mini

vńlmi ‘г

9
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szolgàljen. (Treitschke. lndossamenl. S. Q3. Wofür ist

die Prììsumtlon?)

104. §.

Meghatalmazás (Procura).

А Ineghatalmazás a hàtiratban kélféle:

1.‘hallgatag vagy üres forgaunányi,

2. vi l âges meghatalmazás.

„Oly hútirat, melyben а kelet és a hàtiratos neve,

akár mind а kettô , akár egyik a ketlö кат hiànyzik“(de

а hàtiró neve ') ott vagyon), üres forgatmà nyn ak

hlvatík, s hacsak abban közönséges engedmény nincsen

kifejezve, lneghatalmazásnak [выпить melyné|(t.i.‘meg

llatalmazásnúl] fogva а vàllóbirtokosa (а. meghatalmazott)

а váltót tovább forgathatja“ s àltalâban mind a „гаммы

foglalkodás mind a perlekedés köríil а mit hasznosnaklát,

megtehet. „Azonllan ezen üres hátirat késöbben kitöltl1e

tö, (pélclánl az utolsó birtokos vagyís bemutató дна‘), s

ezen kitöltàs ellen kifogàsttenni nem lehet.“ 2)

|) На а hátiró` neve aláirása hiányzik, си! hézagnak mondjuk (109 §.).

2) “К. |. г. 34, 35. М -— Bár a törvény mondolt rendelelc viyszaélésckre is

mlhnt nlkalnlnt , mert ezen oset igen hasonlít ahoz, mint mikora

"МЮ „bemulalónak“ szól , поп különbséggel lmgy az aìltalánnsság,

mely nz ilyhátirat által kijelentetett, nem а rendelö helyolt értelik, l|.'|«

ncm а rendelô vnlfunolyìk helyetlese (forgnlnxányos) holyvtt , és e szc

rént , ha n “НЮ p«=|d.iú| (‘Конец vagy c|.~xil\l\.'ul(, а rosz МЫ bìrtokos '

(‘как kitölli nzt , és tulnjdonának llézelìk, - mindazáltal п váltú forgatr

hatására igen jóltevô befolyáwlal van (23. б.) S а mondott ngzgodalom

nagyon is messzevezetne, mort (жду orszzìgos papiri sem lehelne pénzúl

hnsználni. -

Azonhan itt azon nevczctes kérdés adjn elö mngát: hogyan lehetmeg~

egyeztetni, hogy n törvény az ily hátiratot mcghatalmazásnak печей,

és mégis a meglmlalmazónnk а meghatalmazás természete ellen meg

nem engedi , hogy többé jogát tartsa hozzá, vagyis, ha az üres for

gatrnány kitöltetett, kifogást legyen ellene?

Felelel: lgen könnyen. A törvón)~ м: mondja, [югу meghatalmnzásnak

та!‘ „lekintetik“ vngyis ez nrról az elô\'élem('~ny (prnesumlioI V@|~mu_

I
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„На а hàliral ‘) egyenes (vagyis világos)meghalal

mazàsl foglal magában: annak halása a hálìral larlalmá

lól figg“ s minden jogviszony а meghatalmazàs termé

szeléböl (70. §.) magyarázandó. Azonban ha például „lo

vàbb forgaláskor a meghalalmazoll nyilván ki nem levé,

hogy ем meghatalmazásból cselekedle: a válló sum

maért а kövelkezö lulajdonosoknak kölelezve van.“ z)

Egyébiránl ineghalalmazás irás nélkül szóval is lör

ténhelik p. 0. а pénz behajlása végetl (zum Incasso).

105.9.

Engedmény (Cessio).

Közönséges engedmény (‘аду csak: engedmény)

az, midön aválló lulajdonisàga másra vállójogok

lhung), es ha ki nem löllelnék, lianein рифм а bukoll vagyonai közl

iiresen lalállalnók, a velt meghnlnlmnzó visszakivànhalná azl; azon»

ban ha már kilöllelett, a vállólö rvénynek ismél п! kell elvei

nél fogva (35. б. 1.) vélnie, [ходу az jogosan julollabirlokos llnlnlmá

ba, de ha а velt ixieglialnlmazó (a közlörvény ulján) ellenkezöl

bizonyiland, hogy p. o. csak elfogmllntzls vegell дам megbizolljának,

alxoz szinle ‘йода log lenni, mivcl az elôvélemóny nz ignzságnak helyl

adni larlozìk

Érinlelliik az alaplanban, hogy az olyan háliratot , melylwn csnpńn

a forgaló neve áll , az üzórvilág igen nngyon kedveli , топ а rendelñ,

‘аду akármelyik forgaló esupán nevel írván a váltó (‘аду másolaln)

liálám, ezen nóvvel а válló ak.'irmennyi Кбит járhnl,‘a nelkůl , hngy

vnlnki еду betůl is {та reá, hanem (‘как az logia жми nevóvel, s а

kelenn nz 'iires hclyel kilölleni, a kinek n leljes liáliralra (forgalm:in_v

ra) szůksége leeml , úgyminl leginkzibb а lá\'oll1elyi‘e kiildö (A5. б ).

akár rendelö, akzir más forgaló legyen C103. §.) Az iires forgnlmány

igen czélirányos a helyben forgalásra, midôn l. i. a “то az elsikkasz

{так vagy elveszlúsnek nines úgy kiléve, mintalávolhelyekre kiìlllêskor.

I) Ezek: hátirat, es forgalmány, némely vállólörvényekben és vállójogá

„окнах hasonjeleiilúsüek , de nekünk mngyaroknnk ezt nem kell öszve

zavnmi, тег! hálirat nem (genus), forgatmány faj (species). lgy д

világos meghatalmnzsis is, melyröl ill szń van, szinlz` hálimt, de nem

forgnlmány.

2) щ. I. г. зв, 37. м.

9 д‘
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nélkül ruháztatik; п105 ре1115 02 111050001 а vàltónál

fogva

vagy 1500105 történik, 10111011 02 àtruházás vila

50500 11020050505 engedménynek fejeztetik kí ‘)

vagy 00111105, 11202 0 1101101051 kellék hiányzik,

midön 1. az átruhàzónak rendelményezési 1050 nem volt 2)

2. az átruhàzó szenvedö vàltóképességgel nem birt, г) 3.

vàltó forgatlnányában 011010102011505 ellen 111110101 tétetett.

(102. §.). -- А váltónkivül pedig külön irásban, avagy

a váltó átadàsával ugyan, de csak szóval létesittetett.

(41. §.) _ I

Ezen engedmény fog an 0110, hogy „az 010050110

01005011 engedményesének és következöinek váltójogilag

lekötelezve (mert vagy vìlàgosan kivételt tett 01115010 nézve

0 110110105 0101, vagy a váltójogi kellék hiányzik) hancm ‚

esak köztörvényileg; az engedményes 02001100 а vàltót

tovàbb forgathatja, és mind 0, (mennyiben szenvedö képes

505501 hir s kell birnia) mind forgatmányosai maguk közt,

szintúgy mint minden föadósok 5 0102011 ellen (az 010050001

111110110) а forgatmányból szárlnazó vàltójoggal élhetnek.“ ‘)

Oka ezen törvènynek: az átengedôriil sziikségesképen azt kell

1îiltenni,hogy 0 csak magára nézve tett kivételt а váltói kö

teleztetés a.lÓl, de mások dolga 0 reá. nem tartozik; vagy ha

vàltòképességgel avagy rendelményezési joggal nem hlrt, csak

_maga ellen nem mházhata, át másra váltójogokat, de azon

10501101, melyekkel 0 maga blrt, mind 010111020 engedmênye

seire, 1001 pedig 0 maga, elózói 011011 _ 11105 а 520010110

105 nemképes is _ (eselekvô) váltòjogokkal 11111. `")

A mondottakból könnyů meghatározni: a forgatmany 05
engedelmény 1. mikben különbözik egymástól, 11. т. А

I) “11. 1. 1. 34, 38- М.

1) Vtk. I. r. 31. §. Lzisd fónlehl» 0 103. Q.

ч) Vtk. I. r. 13. б.

1) vn.. 1. г. 50.11.

5) Wagner Q. 122.
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a., a forgatmányban а forgató a. váltòt màsra váltójogilag

ruházza, az engedményben az átengedö maga ellen nem ad

által váltójogot; .

b., a. forgató ellen, ha viszkeresetet indítunk, váltòjogì ùton

lehet törvénykezni, de átengedô ellen esak közjogi (11011 s a

közjog rendeletei szerént.

Különösen реф‘; а kitkit illetö törvény ûtján:

с.‚ forgalmányos ellen oly kifogással, mely а panaszlott

nak egy harmadik személylyeli viszonyaihól eredt, élni nem

lehet, engedményes ellen igen p. о. А klboesát еду saját

váltòt B rendeletere. De B сваи közönséges átenged

ményben C-re ruházza. az értek kitétele nélkül. C

pedig Dre még pedig` az érték kitételével.-Eljövén а ille

tés ideje D A-nál a váltót bemutatni akaija, deAmegbukott,

` Chez mint követlen elözójéhez siet, ez sehol sem találtatik. B-t

megtalálja, de ez azen kifogást teszi, hogy 6 neki C meg az

értékkel ados, tehát ez Dre> több jogot nem ruházhatott, mint

a mivel ó maga birt, ez ellen pedig az éiték ki nem tétele miatt,

ha a váltot kilizettetni akarná, kifogást tehetne.

2. mikben egyezik meg egymással, ú. m.

a., mind а forgatmány mind az engedmény által tulajdoni

ság ruháztatik által;

b., mindaforgató mind az àtengedô mindenféle s'a.ját jogait,

. tehát váltójogait is .’1truhá.zá.. Innen.

3. az engedmènyesnek is épen iigy van váltójogi viszkere

sete átengedönek elôzöi és a váltóadósok ellen, s követke

zóinek ö ellene, mint a forgetrnáliyoknál szokott. '

st. st.

106. 5.

A liàtiratok jogszerü ereje haaváltóban

чад váltón valamely hiba van.

A. На а vůltó hamis vagy liamisitott.

„A hátiratokjogszerii ereje akkor isI megvagyon, ha

а vàltó hamis ‘газу hamisitott“ az ntóbbira nézve ezen

észrevételekkel :
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t. „a hamisítás előtti liátirók a váltónak csak való

tartalmáig köteleztetnek ,

2. a hamisítás útániak a hamisításról is felelősek

(lásd föntebb a 43. §. ');

3. a hátiratok hamisítás előttieknek tekintendők, ha

csak az ellenkező be nem bizonyítatikgí“ ’) mert a kellemet

len dolgokra nézve a kedvezőbb magyarázatot kell követni.

Jegyzet. A hamis vagy hamisított váltót jól megkell

az olyan удивил kulönböztetni, a melyben a lényeges

(külső) kellékek, (83. §.) p. 0. a. kelet, íízetés ideje,

st. hiányzanak, mert ez nem váltó, з) пеш is forgatható, Q)

tehát ily esetben legfölebb csak köztörvényről lehetne

szó.

m7. s.

В‘ На valamely hátirat hamis vagy

hamisított.

Ha valamely bíttirat hamis vagy hamisított, ez a

többiekre, kik magukat valóban kötelezték, teljességgel

nem halhat, mert ezeknek kötelezettsége magát a vál

tót, nem pedig mások hátiratát érdekli. Tehát

Az ugyan, „kinek hátirata meghamisítatott, 5) az

ily hátirat által (természet szerént) ennek csak eredeti

tartalma szerént van lekötelezve; mindazáltal hamisított

hátirat előtt.í forgatók az ez után következő váltótulajdo

nosok iránt is valtójogilag köteleztetvék“ “J, mert az hogy

l) A mi az Юбки 43- 5-ban a forgatóknil mondatik, az a többi hálirók

rul is áll.

2) Wk. l. r, 39, 40. g.

a) “К. I. r. 19. 5.

4) “К. i. r. 30. g:

5) A törvény a hamis halii-atról nem is emlékezik , mivel az magában ér

tetik, hogy kinek nevét hamisan írták a hátírat alá (mert ezt teszi ,

hogy hamis a МИНИ), annaklegkisebb kötelezettségéről sem lehet szó.

s) "н; l r. 41. 42. м.
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valaki ö utànok bamissàggal élt, 511161 köteleztetésök 6161

öket i`o'l nem menti. (43. §.).

108. §.

C.Haa kiboesàtó vagy hátiró 116116 képes

‘ séggel nem birna.

„A hátirat jogszerü ereje úgy is 611

1. ha valamely váltónak kibocsátója váltóképesség

gel nem birna is;“ mert 6 bátiró épen arról 611011 jot,

bogy 6 116116 helyesen s jogszeriileg boesátatott ki, 65
hogy а fìzetés а 116116 11111611116 szerént Iváltói szigorusâg

alatt történendik, 161161 116 е2 mind nem való,vagy nem

egészen való, rajta fekszik а felelösség (43. §.), ki

vévén 116 maga а hátiró sem váltóképes, mert akker va

lamint semmi köteleztetése, úgy jót 611656 sem birhat

vâltói erövel; А

2. „1111 valamely 1161116 váltóképességgel nem birua.

is ;“ ') mertö ellene ugyan, mint az imént mondottuk,§nincs

helye а 1161161 jogoknak, de valamint 6, úgy az is, kire

a 1161161 ruházà,elÖzöi ellen váltójogokkal bírnak (105. ё.)

109. §.

I). Ha 6 hátiratok sorában hézag van.

Hézagnak nem azt hivjiik, mikor nelalán a hátiratok

soràbfin üres hely volna, 116116111 621, midön v 616111 el yi k

Го rga tónak nines s 6161 101561616, р.10. а 1161

16Ьап rendelö Sipos Gergely, 161161

Hegedüs Jánosra ruházza vagy forgatja S i po s Ge 1‘

8 el Y.

Dudás Péterre--H eg edü s Jáno s,

Trombitńs Evàra _ D u d 6 5 Р 61 е r.

Kürtös Andrásra -Farkas В 611111.

,

1) Vtk. 1. 1‘. 43. 44. 55



136

Imhol Farkas Balintnak ninos forgatója vagyis ninos

kiirva, hogy Trombitús Eva kire ruházta а vàltót, vagyis

Trombitas Évának, mint tulaj d 0 п 0 s átruhâzónak

alb. irása hiányzik.

Mit lehet itt elörevélni? _

Vagy jo-, vagy roszlelkiiséget.

Az elsöre nézve, lehetö hogy Farkas ВЫШЕ Trombi

tas Évúnak, (ki e közben meghalt), örököse, ez te

М! а jogonsemmit sem vàltoztat. De lehetö hogy sem

Trombitàs Eva, sem Farkas Balint nem értvén a valtofog

lalk0dásh0z,amaz a váltót ennek valóhan eladta, de a vál

tóra nem irta, tehàt ezen foglalkodás csaken ge dmény

(„диод kivül). Vag-y pedig amaz ezt, a ki neki talán vala

mely tisztje vagy пышные а tovahbi foglalkodasra csak

felhatalinazta, tehát ez csak f elha t alm azás (vâltón

kivül). Иду de ezen viszonyok csak a kettöjökközti jogct

hatàrozzák meg csupàn, s ha kérdés lenne köztök, ez nem

is fog tartozni a vàltójogba, de azért Камы Andràsra a

inondattaknal гора is jogszerüleg forgattatott a váltó, тем!

neki nem csak saját forgatója (t. i. Farkas Bàlint akár mint

hatalmazott, de ezen minöséget a váltón ki nem tevö, akár

mint engedményes). hanem az ezt megelözött forgatók is

váltójogilag lesznek kötelezve, mert Ö гей akúr mint hatalma

-zottra, akar mint engedményesre Trombitàs Eva saját vál

tójogait mind ràruházà. Innen törvenyiink ан rendell:

„Ha a hátiratok soràban hezag volna, ez мы а hézag

elötti forgatúk a hezag után következö hàtiratosok irànti

váltójogbeli kötelezéstöl nem mentesek.“ ‘)

De hatha roszlelküleg kaparitetta Farkas Bàlint a vál

tót magâhoz, p. 0. lopta s így forgatta tovább? -

Figyelmet érdernlö észrevétel, s épen azért a föntebbì

szabàlyt csak úgy érti vàltójogjunk, hogy a házag elötti

о) Vlk. I. г- 45. 5. Figyelmet érdemcl hogy a törvényrendelet utóbhi része

hátiratosokrul (tchat nem csak forgató-, hanem engedméuyes- és hatal~

mazottról is) szól, mert láttuk, под)’ а 'fromliilfís Èvát megelözött for

gatßk a késôhhi birtokosnak, s ennek akár enge(lményese , вы!‘ hatal

mazottjának magukzit forgatmánybah, Мн“ willòjogilag köteleztek.
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forgató addig, mig az „illetö úton bebizonyítatbatík, hogy

а (váltó és) váltósumma kinek tulajdoua 1“ addig csak le

téltellel tartozik, de kilìzetnie azt nem szabad. ‘) Tehàt az

imént emlitett rendelet: „vàltójogbeli kötelezéstöl nem

mentesek“ úgy értendö: a `¿íiltójogban szabott letételi

kötelezéstöl nem mentesek. Mert a hátirat utáni hât

iratosok а hézag elötti forgatóktul teljes kötelezettséget

esak még sem követelhetnek, mert a hézag külsö, láte

màsi hiàny, s he jól meg sem nézték a forgatók soràt,

saját hibàjok. Elég kedvezés a törvénytöl, hogy ahézag

elötti forgatókat csak letétre is kötelezi.

Ногу netalen a hezag után levö forgatók, az ugyanesak hézag

utàn levö következöiknek nem letételi kötelezéssel, hanem való

segns lizetéssel tartoznak, természetes, men hisz ezek közt a

forgatáshan semmi liiha„ erröl a. törvény nem rendelkezett, mert

nem kellett rendelkeznie, 111011 а forgatás szabályszerû.

Meg némely kérdések, а hátiratokat illetök.

1. Ье11е1 е а váltóadósokra. p. 0. elöhbi forgatóra, иду épen

kibocsátòra és ell`0ga.dòra forgatni‘?

Miért ne? A kiilönbség köztük s más forgatmànyosok közt

csak a.z,l1ogy p. о. kibocsátónak mint forgatrnányosnak nem

lesz elözöin viszseresete, mert ugyanazokndk mint kiboesátó 6

is jòtállással 111102111, tehát mmd а követelés mind a. tartozás

еду széinelyben egyesúlt. Az elóbbi forgatónak sines, Мг ké

sóbb újra forgatmányos lön, másodszori elözöin ugyanesak а

mondott okbul viszkeresete. Igy az elfogadò 15,561 az elfoga

dó ellen, ha ismet tovább forgatná a váltót, s mint elfogedó,

kesöhb nem fìzetne, mind a keresztnek (mint elfogadó ellen),

mind a viszkeresetnek (mint forgató ellen) helye volna, st. st.

mik az imént mondottakhól s a. dolog természetéböl Inind köny

nyen kímagyarázhatók.

2. Lehet-e a hátiratokat, ‘аду valamelyik hátiratot kitörleni ‘I —

A kitörlés az oklevelekben soha sem kellemetes. Mindazáltal

а hátiratokhan , mivel többnyire а hátirók jót-állók, az oly

1) vn.. 1. 1‘, 175. 5.



138

elözö, ki az által а 101111105 11101 felszabadól, nem nagyon fog

neheztelni, ha neve а hátiratok sorából kiis türöltetik. На 01уа11

nak neve töröltetnêk ki, a ki már a vállóra nézve megegyezett,

talán értúkeért eleget is 1011, csak Ногу meg а 111110 neki 111

пет adatottz 02 ûgy sem volt meg aváltó igaz bi110ká.ban, s a

kitörlés neki sem töhb sem kevesebb jogot nem adott. Altalá

ban a hátiratok kitörléséböl, а 1111 legtöbb, héza,g-szá.rmazha

tik, s ez is inkább a kilörlö birlokosnak árt. ') A kitörlések

többnyire akker hasznàltamak, ha a 111110 viszkereset, vagy

1`orgatá.s 11111111 15 (1111111 az elóbbi kérdésben) elözók kezébe 1111011.

3. 1\1eddi‘,r lehet aváltúkat (váltòjogilag) forgalni) — Е2011

kérdésre а mi törvényiink szerént igen egyszerůn felellletni: a

101 áratig. 2) Mert a 1111101 lejáratkor szabályszerüleg 111111‘

beváltatni vagy per utján is kifizettetni kell s lgy а váltójognak

is minden szabàlyai esak a lejáratig levó elözökre vagy forga

tòkra. vagyis csak a lejùrat elötti idóre szòlanak. Е20г1 ki

vántatik а kelet is а forgatmànyban (103. Mindazáltal

a váltòtulajdonos 501111 jogát lejámt után is egész az eléviilésig

` п111511а11 átengedheti 5 ily értelemben veendö а 111110111. 1. 10520

123. §-a is; hanem az ily átruházás csak engedmèny de töb

be nem forgatmány, s mind azen jogokkal felruházza ugyan

az engedmênyest, mégalehetó viszkeresetre nézve is, melyek

kel az átengedô birt, de forgatmányu' kiváltsággal nem, (bàr

a Vfeltszék 1842. marl. 7-dikén 116.05 Hétsz. febr. 10-d. 29.

sz. alatt ellenkezöt látszanak fóltenni). Mert egy reszról hogy

a 1111101 lejárat 11111п 15 úgy lehessen forgatni, miszerént

még а10111га1 utáni elözô is váltòjogi kötelezeltség alá jöj

jön, nekem legalább képtelenségnek làtszik. Ugyanis ha

elözök ellen akar valaki keresetet (viszkereset) inditani, le

járat napján be keli a vàltót mutatni, rnindjárt ovást tenni

s az 01115 110210501 egy két nap alatt eszközöltetnie 15, 111111

I) Hogy a háliralot, más, mint a birtokos, tehát más, mint hzìtiratos

törölhesse ki, nlig képzclhctni, hacsak roszlelkůleg nem történl p. 0.

vnlalnclyìk clözö a birtokostul ellopnń , vagy erövel el\'enn(, \'«'ig_v

letartóztatná! de ez váltójn,fzb.'1 nom iarlozllatik.

2) Wagner. M200-203. ós 238. a lizctés nnpjáig érti |nintl1o;.'y Austriá

lmn liimél‘e1i napoli vannak.
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hogyan lehel ekkor ovàsl közleni azzal, ki minl {отдаю meg

nem jöll elö a ушёл, ki meg csak еду év ‘аду löbb idó mulva

Гоша forgalni a итог, vagy a ki lalán meg akkor a vállón

semmiféle minóségben sem lélezetl? Ezérl шага: ulán ninc-s

forgalás, es lg)V ennél fogva valaminl vá.llÓjogiw'szkereselnem

lehel (esak ugyan ily érlelemben мы а Vfellszék 1845: julius

ban 896. sz. a.) Не‘! más részröl az ily álengedésnél fogvai

vàllólulajdonos sem blrhal a forgalmány azon jeles kivàllsá

умы, mely löntebb a 102. §. 3d. ponljában adaloll eló.

(Bár nem lagadhalom hogy a Vfellszék ellenkezöképen is lléll,

p. 0. 1844. marl. 12-ikén 256. sz. a.).

по. §.

A loldalról.

lla a ‘МЮ ha'1tiralokka|annyira meglelik, hogy mar

гей új hálirat nem fér: új darabka papírl szoktak ahhoz

hosszában toldani (jobb lelöl), s az ily papír loldalnak

(Alonge) nevezlelik.

A loldalnak hogy jogszeríi legyen, vagyis hogy „а

válló kiegészilö részének lekinlelhessék“ kellékei I)

1. „hogy loldàs lörlénl, az eredleli „мы“ megje

gyezlessék,“ p. о. így: e va'Ít0'/los toldat jarul, "аду pe

dig: követkeßik a lo/dal; meg pedig ezen megjegyzés

nek, mint minden irásnak, csak iigy van ereje, ha a meg

jegyzö, ‘вы! magán а vállón levö ulolsó birtokos, ezen

megjegyzés ala nevél is írja.

2. „a loldalon a válló egész kíteijedésében (a hálira

ralokkal együll) lemásollassék“` 2)

1) l. r. 46. Q.

2) Ах! kördhelni: a válló másolala egész kilerjedésében а loldalon hova

írassék? merl ha шаг mìgán a vállón a háliratokhoz löbb nem fér, a

loldalon is bajosan fog löbb elfémi, pedig ill már iìres helyel is kell

hngyni. - Hogy тиф! а tulajdonkepeni válló интима: az innensô ,

vállólelöli oldalára Ко" írni, nckem аду lálszik, kelségel sem szen

\'ed. llnnem а háliralokal vagy oly s1ìl1'|n es folyláhan Кв" irni, hogy
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3. „maga a toidat a váltóhoz pecsóteltessék“ (spa

nyolviasszal, vagy ostyával, még pedig akàr mind a Её!

szögletjökön, akár fonailal összevarván csak egyiken,

midön a fonalnak mindkét vége isa pecsét ай foglaltatik).

111.5.

A vàltóbeli kezesèég.

A vàltóbeli kezesség a magyar törvény szerént min

dig kész fizetési lekö ‘(Латвией (àtvállalùsnak

—- Expromissio -), s maga а kezes kész Iìzetö kezesnek,

(Bürge und Zahler) tekintetik I) és az egész váltósum

mára nézve felelös, haosak valmely megszoritást határo

zottan ki nem kötött. ’)

112. 5.

Kellékei.

‚А kezességnek, hogy a kezes a váltótörvény szigorû

sága ай tarlozzék, _ azon kivüi, hogy magànak а kezes

_ nek szenvedö képességgel Ка“ hirnia - lényeges kellékei:

1. hogy a váltóra (vagy màsolatàra mint amannak'

folytatàsàra - valamint a forgatinánynàl -) reáirassék;

2. az aláirás a szerént történjék, mint magànál

а váitónál szokott;

3. hogy maga a ‘Ы tó külsöleg minden lényeges

kellékkel el legy en làtva, (mint а forgatuiànynàl)

az új hátiróknak is maradjon hely, газу а мы hosszabbra vétessék

mint a váltó

llátha új toldatra van szükség? —

Véleményemmel erre újra reá kell imi, a mi а váltón s elôbbeni

toldalon eredeti. - A weimári törvény szcrént а toldntra так al. sziìk

séges, hogy az új hátiratnak vnlnmelyik snrábaii а bctliklwk cgyik Ми

а váltóra, таз": а toldatra eseék.

1) “К. |. г. 48. 5.

2) vik. 1. г. 25, ‘ш. gi.
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шаг! ezen kellékek nélkül nines váltó, tehát kezesség sem

le et. I)

Nem-lényeges kellékek:

1. Hogy annak neve, kiért а kezesség vállaltatott, ki

írassék; — nemlényeges, mert ellenkezö esetre a törvény

világosan аж! rendelte, hogy az а föadósért („ваш váltók

nál kiboesátóért idegen valtóknál pedig az elfogadóért)

vállaltnak tekintetik.“ 2)

2. a summának kiirása sem lényeges, mert ezen eset

röl a törvény szinte rendelkezett. а) Lásd а |00 §.

Kérdésbe jöbet, hogy ha а váltóban vagy váltón belsö

hiba van, t. i. a то, vagy forgatmány, vagy elfogadàs

hamis, hamisitott, ‘аду érvénytelen (nemképest6l szárma

zott), áll-e а kezesség? Kétségen kiviil, mert épen azért

kezeskedett, ha az adósok akârmi okból nem fizetnek, vagy

nem fizetbetnek, s itt hasonló jogviszony áll elö, mely mind

az alaptanban ( 41.5.) mind esak imént (106108.§§.)

а forgatókrul elöadott,

113.5.

A vàltókezesjoga.

„Ha a kezes a váltóért eleget tett, kàrmen tes s é

gét vàltójogilag követelheti, még рейд tetszése

szerént

I. ‘аду „azon adós ellen, kiért megfìzetett“ (mert a

ki màsért jogosan fîzet, ennek hitelezöjévé lön);

2. ‘газу „а többi vàltókötelezettek közöl azok ellen,

kik ellen magának az adósnak (kiért t. i. a kezes kezes

séget vállalt és iizetett), ha a vàltót 6 fizette volna ki, vál

tójogi keresete lett volna“ (mert a kiért a kezes eleget

tönt,1 annak доза: is magáévá. tevé), de màsok ellen nem

me et.

I) lla mindazáltal а váltó а köztörvény elôtt megálllmt, а kezesség is meg

fog ugynnott .’ill.1ni.

2) щ. |. \‘- 49. 5.

B) Vtk. I. r- 25. 26. М.
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P. о. Х kezes N forgató helyett kiñzeti a valtút, a kezesnek kö

vetelése lesz N forgatón, vagy ha akarja, ennek elózóin,_mert

ô N helyett ûzetven, ennek helyetteséve Iön s ennek jogat

magáévá. tevé; ugyde .N-nek is volna elôzöin keresete, ha а

váltoi Ö fizette volna ki. Ellenben N lbrgató következöi ellen

teljességgel nem lehet keresete, mert ezek ellen magának N

Iorgatónak sincs, sót épen megfordltva, `épen következöinek

kötelezte magat Nforgató, гены ennek kezese is.

Еду: valaki Ynévbecsülöert kezeskedett,s благе“. A kezesnek

mind Y névbecsültön s ezeknek elpzöin keresete van, de a

névbecsiilt következöin nincsen, mert a kezes épen ezeknek

kötelezte пища! 'a névbecsült helyett (53. §.), тем! meg ezek

nek van ô rajta követelésök (ha t. i. netalan viszkereset ntján

nekik jutott volna а váltó kezökbe).

Igy: ha a kezes közönséges elfogadóért kezeskedetts Iìze

tett, csak megan ezen elfogadòn van valtójogi keresete,mert

az elfogadónak (nêvbecsülés eseten kivûl) вены ellen sincs

ráltojogi keresete. (De ha köztörvényi útonazelfogadònak ne

talan a kiboesatòn meg keresete volna, a kezesnek sem lehet

ne azt köztörvenyi (поп megtagadni, mert annak jogaiba пер

а kezes mindig, a kiért тесен).

orönlk FEJEZET.

Az elfogadásrol àltalában és а névbecsülésröl különösen.

114. §.

Az elfo задав végetti bemutatatás miben

áll, shol van helye?

„Az elfogadàs végetti bemutatás abban áll. hogy a vál.

Itó az intézvényezettel azon kérdés mellett közöltetik,va_1j0n

az intézönek megbizásàt elfogadjae? Ezen bemutatásnak

pedig rendszerént csak idegen váltóknál van l1elye,“ I) ваш

vàltóknál nincsen (45. §.).

I) “К. I. r. 51. Б. (Lásd az alaptallliali nz 57. §t)

——- ———г.._
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„Аз, ki а vàltót elfogadás végettintézvényezettnél be

mutatja: (elfogadás végetti) bemutatónak (Pràsentant) ne

veztetik“ ‘). S az, kinél а valió bemutattatik: bemntatosnak

(Präsental). .

Kinek kötelessége а bemutatás? lásd az alaptant.

(5e.§J.

11.5. §.

Az elogadás végetti bemutatàst illetöleg
az ìdegen váltók hàromfélék. Á

Az elfogadás végetti bemutatàst illetöleg az idegen

váltók vagy olyanok ,

1. melyeket é p en n e m k el l elfogadás végett be

mutatni t. i. „а làtra (és telszésre) kelt váltókat“

2. melyeket nem sziìkség, de szabad elfogadás

végett hemutatni, (s el nem fogadás esetében ovatolni 2)

t. i. azokat, melyeknek lejàrati ideje nem a bemutatás

telf, hanem vagy а kelettöl számítatik, ‘аду а lejńrat

niega magàban meg van hatàrozva (86. §.).

3. melyeket mulhatlanul kell elfogadás végett

bemutatni. Ezen osztàlyba jönek а lát utànra szólók (Lásd

az alaptanban az 58. §-t.). Azonban Magyarországon

vagy hozzá kapcsolt részekben lait ищи Íizetendökre nezve

bizonyos hatairidöket kell megtartani, mint itten alább. ’¢)

I) wk. I г. 58. 5.

I) Az ovntolzist is Еду kell érteni, йод)’ nem szůkség, de sznlind (мы а 61. §.).

3) l. r. 52, 53. М. A Mngyarhonbrm kelt s külföldôn fizetendö vziltókrul

nvm szól n tiirvëliy. Én иду vólckcdem , hogy itl egószen lielyénvan nz

l. r. 4 5-ńnnk, тенты fóntebb órtekeztünk, rendelete: „minden váltói

kórrlósck, mclyck а ‘шт for m ММ, tnrtnlmát és j ogbeli köve t

kezéseit tárgyazzák, а kötclezô csclekmóny helyén

fennálló vziltótörvények szerént itélcndök“ st. st.

Тем: ltlngyarhonban kell s kůlfóldönnfìzetclidö váltóknt is а külfóldi

törvény után kell megitélni (lásd a 77 5-t), тег! az elfogndás, akár

аду, mint а kibocsátóval (48. б.) akár иду, mint а bemutatóval

(М б.) törtónendô kötelezésnek tökéletessŕgre emelö kijelentése, mul

hatlanul ott eszközöltetik.

I
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116.§.

Az elfogadás végett szükséges bemutatàs

határidejéröl.

Altalános szabály: az elfogadás végett sziikséges

bemutatásnak hatàrideje idegen váltókra nézve 1ninden

‘Ко!’ а váltó keltétöl szàmitandó. I)

Különösen ezen bemutatásnak határideje:

1. nyolcz nap, а íizetés helyén keltekre nézve,

p. о. Pesten költ, Pesten fizettetìk; tehàt az ily ‘МЮ а

kelet elsö napjàtól kezdve 8 nap elfqrgása alatt akármi

kor bemutattathatik;

2. МН hónap, a más helyeken, de még is Ма

gyarorszàgban s hozzà kapcsolt részekben , továbhá Er

délyben és az austriai birodalom örökös tartomànyaiban

keltekre nézve;

3. hat hónap, az austrlai birodalmon kìvül Eu

ropában keltekre nézve;

4. nyolcz hónap, Ázsiànak és Áfrikànak Fekete

és Középtenger melléki vidékein kellekro nézve; ‚

5. е gy és f él év egyéb itt vilàgosan nem érintett

tartományokban keltekre nézve. ’)

l) Magát a Кем napját besńmitni nem lehet, az I. r. 91, 92. М. hason

lósága szcrént.

2) Vtk. I. r. 53. 5. -— A franczia törvény szerént az europai szárazon,

tehzit l\{agyarhonb.~m is, vagy szigeteken tukványzott váltót, ha az

europai franczia birlokokban (dans les possessions européens dc France)

fizelendô, Кем után hat hónnp alatt Не" bemutatni. —- Fmnkfurtban

ugyanazon minôségiieket еду év акт. -Aporosz törvény актам" (tehát

minden látutáni “диет nézve) a kibocsátás napjátol 18 hónapra зима

а bemutatás határidejét, azon csetre, ha a kibocsátó maga aváltóban meg

nem határozta volna (Treitschke. Versendung. б. 8.). — Austriában,

Boroszlóban, Lipcsében több-kevesebb modosítással a látra, М! után

és szokásra szóló ‘швы а legközelebbi postákkal elkell az elfo

gadás helyére inditani, és ott megérkeztökkel azonnal bemutatni

(Treitschke. Versendung. 5. 7.). Austriában ezen ИМЯ! а nem-for

mnszerónti váltók, minthogy ezekben a fizelósi hely azonegy а kibo~
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111. §.

Az ünnepeket illelö szabàlyok

„A kereszlyének, ünnepés vasárnapjaikon, az izrae.

lilák szombalon és a lörvényben meghalározoll ünne

peiken a váltól sem bemutalni, sem ez iránl; nyilalkozni

nem lartoznak. — На lehál a bemutalás halàridejének

ulolsó napja ily napra esik: а bemiilalàs ‘аду elfogadás iránl

nyilalkozásl a következö elsö köznapralehethalaszlani. ')

Az izraelhilii az ünnepeil megelözö napon _az elfo

gadás iránt csak déluláni 3 óráig köleles nyilatkozni.“ 1)

csálásival, tiislénl bemulallalmik (Wagner. 5. 243.). — Angliában а

lálrn szólók a vétel nlán másnap elküldelnek , a lál ulániakra nézve n

köriìlmény hal.'i|‘oz ('l`reiLschke, a mondoll helyen). — Egy sines oly

ponlos és czelirányos minl a magyar.

1) Vlk. I. r. 54. §. A lörvúnyben csak „lehel“ van, miböl kövelkezik, hogy

ezen elhalaszlás nem kölelesség, s ha a felek akarják mind а bemuln

lást mind az elfogadásl vegreh.'1jthalják — Kéydes, ha izraelhítíì sajál

ůnnepen, de kereszlyénnek köznapon mulalná be a vállól, larlozik-é

ez elfogadni 7 - Én ugy vélem , igen, merl az épen mondoll okbul

az izraelhiliinek szabad .1 vállól sajál iinnepón is bemulatnia, а 1101651

lyón pellig lnrlozik azt köznapjain ellogadni. А bajor, danezigi , lipesei,

weimnri sl. lòrvónyel; iinnepnapon is parancsoljàk a bemulatást.

2) Vlk. l. r. 56. б. Ezen törvényböl kövelkezik azon szabály is, hogy nz,

kine] а bemulalás lörtenik (liemutatos), íìnnep elôll rendszerónt a 111‘

mulalńs egész napján nyilalkozhalik, в а mondoll lörvény ez nlól esak

kivétel nzon okbul, merl az izraelhilüeknél az íinnep már az elöeslón

kezdödik , nem иду, mint а kereszlyólleknel. Нет úpy kell peflig` 911

erleni, minlha a nyilalkozásl., — bar a bemulalás jnlnbkor, р, о, тщ

délelöll lörl|'nl,-késöbbre p. о. dólnlzinra lehelne hnlaszlniii, merl véle

mònyemmel (vállójogunk erröl nem szólván) a lermészeles rend az, hogy

mihelytaválló bemutallatik, а bemulalos azonnal nyilatkozzék. (133. 5.).

Úgy sem kell ezen lörvényl érteni, minlha az izraelhilü, ha a bemumlág

haláridejúiiek ulolsó napja az б ünnepére esili, ez iránl az .ul meg

elôzô napon t.'1rlozn(k nyilnlkozni, mcrt az 54. б. áll.1l.'ib.1n mondja ,

hogy olyankor а bemulalzist sl. kövelkezö elsô köznapra leh el ha.

lasztmii.

10
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„Az izraelhitüek ünnepei a szabaton kivül következök:

1. kovásztalan kenyér ünnepe (Pessach, а keresztyén

husvêt körül) Nison havának 15, 16 és 21, 22-ik napjain

rendszerênt szentgyörgyhóbzm.

A közben lévô 17-20ik napokon mint fél iinnepeken mind

bemutatni, mind az elfogadás Ми! nyilatkozni kötelesség.

2. elsö “швы ek ünnepe (Schebu0s,Piinkösd) Sivon

hava 6 és 7-ik napjain rendszerénl pünkösdhòban. »

3. ûj-év (Bosch-i1a.schana)Tisch1'i havának 1só és 2~ik

napjain, közönségescn szentrr1ihályhóban.

4. kib ékülés (‘аду engesztelés) ünnepe (Júm kipur) Ц: пар

pai ûj év után (mindszenthóban).

5. sátoros ünnepek (Sukes) Tischri I5, 16 napjain,

mindszenthóbun.

6. tizp ar an c s о lat ünnepe- (SchminiAzeres) Tischri

22-ikén.

7. ö r ö mii п п ер (SimchasTor.'1) ugyanazon hó 23.“ ')

|18.§.

Vàsári váltókat illetö szabályok.

A hazai vásàrokra 2) szóló váltók irántkövetkczök

határoztatnak : ‚ ‚

1. az egynapi vásárra szóló váitókal (elfogadás vé

Не") bemutatni nem szükséges;

2. а 8 napig tartó vásàrokra szólókat a vásàr elsö

napján -

3. a 8 napnàl tovàbb кто vásárokra szólókat а

vàsár elsö hetében kell bemutatni. ’)

1) УКВ. 1. 55. б.

2) A külföldiekròl termöszet висит! ninos }mt:i1‘ozat, тег! mkröi a cse

lekmény helyc halziroz. (115. §.).

з) Vtk. I. r. 57. 5. Az austriai törvényszerént megkülönbözlcttetik, vajjcn

а vásár vagy sokadaiom (Messe), lnelyre а vzìltó szól, nógy МНЕ, vagy

rövidebb ideig tart-é. Az eisöbb esetben nom Не" elébb, mint a ‘М!’

eisô hetének 7-ik; а másodikban mint annak !Hiik nnpján а váltót el

fogndás vëgett bem11tatni Waglier §. 244.
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Egyébiránt itt mindenütt „kell“röl van szò, de az 52. szerent

ezeket is szabad а lejàratig akármikor (tehát meg và

sár elôtt, 561 mindjan a. kelet után is) bemutatni (Lásd fon

tebb 115. §.).

119. §.

Kit lehet bemutatás végett megbizni?

„A váltótulajdonos az elfogadás végetti bemutatással

akárkit megbizhat; és а bemutatáskor azt megbizonyit

nia, hogy a váltó а bemutatónak lulajdona, ‘аду liogy

6 tulajdonos megbizottja, nem szükség.“ ') Tebàta be

mutatos ezen bizonyitúst teljeséggel nem kivánl1atja.

Kinek kötelessòge legyen а bemutatás "аду az erre meghizŕts,

láttuk az Alaptanban (56. és küvelkezti §§-ban).

120. §.

Kinél kell a vàltót mindenek elöttés

hol bemntatni?

A váltót elfogaflás végett (mindenek elött és rend

szerént) be kell mutalni azintézvényezettuél (mint

f6 es legelsö megbizottnàl).

Az intézvényezettnek azonban az elfogadásra. (kit

lönösen) meghatalmazott képviselöje is lehet, esakliogy

ettöl а Ьеп1п1а16 а lneglmtalmazás igazolâsàt (okvetlenül)

megkivánni köteles (nehogy esalás jöjön a dologba),lm

nem bejegyzett társaságoknál а ezimvezetö iguzolás nel

kül is ilyen meghutalmazott képviselönek tekintetik. ’)

I) Vtk. I. r. 58. 5. Ezen szabálylyal majd val.1menn_vi v.iltótörvén_vck ren

delctci megegyeznck, kivévén .1 braunsehweìgi, bremai, узнай és svéd

törvényekct. (Trcitschke. Präsentation zur Annahme 5. 4,).

2) A meghatnlmazás ignzolztsa alatt itt az értetik , hogy а meghatalmazási

levél a hemutntónnk vnlósággal általadassék, mert hn ez nem történik,

hogyan fogja tngadás csctében bemutató bebizonyithatni, hogy а mcg

hatalmazó magát ignzolta?

10 *
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Àltalában tartsuk meg, hogy а meghatalmazott ‘аду а

kármely megbizott mind azt köteles tenni, mi a megbizó

tulajdonosnak kötelessége, melyet elmulasztania nem sza

had, kiilönben megbizója jogai elvesznek.

„Be kell pedig a vàltót az intézvényezettnek ‘газу

meghatalmazottjának a váltóban kitett lakóhelyén mu

tatni;“ l) de ha a lakóhely ninos kitéve, elég а Iizetés

helyén, mert akkor lakhelynek is ez tekintetik,

A Iizetés helyét meg kell kiilönböztetni a lakas helyetöl. Sok

szor meg tönénik, hogy a tìzetês helyén kiviil a lakhely is

kitétetik p. 0. NN. urra (szól) Perlen.

Fz'.~e!endo’ Debreceenben.

Itt vilagosan látszik, hogy a lakóhely Pest, tìzetés helye

рейд Debreezen.

Tchat elfogadàs ‘еды! Iakóhelyen kell a valtót bemutatni,

mert 011 található az intézvenyezelt, mert épen е vúgett van

a lakhely kiirva. De Iìzetés végett Debreczenben fog a valtò

a valtò taltalma szerént bemutattatni.

Ha pedig a valtò csak ig-y szól

ЛИ. urra Debreczenbenŕf у

Debreczen alatt termeszetesen mind a lakhely mind a fizetés

helye ertetik.

Nevezetes kérdés lehet itten: Mit kell bemutatni?

Törvényünk szerént „a váltót, mely egyszer elfogadlatou

kifìzetni az elfogado meg akker is шпона, а ha váltó ege

szen hamis v0lna,“ z) másolatnak, melylyel hamisság kön

nyebben törlénhetik, elfogadását teljességgel nem tanacscl

hatnì. A bemutatò tehát okosabban teendi, ha a másolatot

[отдам vegett magànal tartja (98. §.) s az eredettt ВМФ

elfogadás vêgett.

Más kérdês: Ha lntezvenyezett ‘аду meghatalmazott a váltòban

kitett lakhelyen nem talaltatík, kell-ê ‘(аду 1е11е1-ё másutt ke

resni?

1) Vtk. I. r. 59. §.

2) т. 1. г. 185. в.
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Нет kell, тег! erröltörvény‘únk еду beim sem mond; de ter

mészetes is, тег! а. valiohiielezö a "шт aweielèvei esak arra

kötelezte magát, a mi a. чаша“ kikötve, kiirva. van, s köte

lességének, ha б! а vàltón kitett lakhelyíin kereste, egeszen

eleget tön (hisz csak nem keresheti az egész világonl) ha

nem erröl (ovatlevélben) bizonyságot is kelle szereznie. A

zonbam, ha gondolja, hegy haszna. leend benne, ez intêzvé

nyezettet másutt keresheti ugyan, avagy a мы (vagy a mi

itt tanáesosb, пишет!!!) elkìildheti, de esak ùgy, ha а be

mutatàs határideje alatt nemesak az elkìildês, hanem a vá.la

szolás is megtörténhetik, es el nem fogadás ‘ищу пеш vála

szolás eseteben az от tètele es közlése még annak idejé

ben mulhatlanul eszközöltetik. ’

121.§.

Altalànos szabály, ha. intézvényezett az

elfogadást nem kellölegajánlja.

„На а váltónnk bemutatásànàl az elfogadás világo

san ki nem jelentetik (annyival inkább ha megtagadta

tik), vagy nem ‘Еду ajánltatikt) miképen azt abemutató

nak elfogadni (ат: reàállani) kötelessége, ovást kell

tenni s az elözôknek megküldeni. ’)

Abemututònak рады; az elfogadásra reáállani csak иду köteles

sége,l1a. az a ‘МЮ tartalma szerént s feltétleniìl ajánltatik,

(46. Ё), mert mind а legelsö váltóvevô (rendelö) а kiboesáto

nak, mind а kèsôbbi váltòvevók (forgatmányosok) a. vàltóadòk

nak (forgalbkna.k)a ‘МЮ általvételével csak иду igérték (Vilá

,gesan vagy hallgatólag), под а tlzetessel megelégedendnek,

ha ez pontosan a ММ tartalma. szerént töiténik; nem történvén

1) p. o. kisebb summárul, nem egyszcrücn hancm névbecsiilésbôl, nem а

váltóban kitett lmnem más Íizctési hclylyel st. mik alább részlelesen

elö jöveudnek

2) Vtk. l. r. 60. §. (lásd az Марии)! а 80. §-t). Az ovástételröl s közlc'~

sérôl г‘ Vlll. Fcjczel szólzlnd.
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pedig e szerént, viszeresetök lesz а váltóadòkon s ez сваи ovás

által eszközölhetö. -

De itlmég más tekintet is iìgyelmet érdemel. Tudniillik az ily

feltételes elfogadással az is meglörténhetik, hogy az elözök

igéretökön feliil terheltetnek. Pé1dáu1,mdjuk, hogy а kibocsátó

az elfogadónak váltójogilag nem kötelezettje (49. §, a mit magyar

váltójogunk is mgúllapltott), ha {сайт az inlézvényezett névbe

csiilésböl vagyis ugyajánlaná az elogadást, hogy kiboesátó el

len váltójogi keresetet a.ka.r gyakorolni, ezt bemutatónak elfo

gadni nem csak nem kötelessége, de nincs is hatnlmában, mert

a kibocsátó azzal terheltetnék, mit а váltò természete lszerént

a váltòhitelezóknek nem Наш, tehát azzal nem tartoznék., ki

vévén , ha ovással bebizonyltaük, под ez a váltó hitele vègett

s váltóadósoknak а pertöl, költsegektôl megkimèlésére st. Lör

ténL-Egyébiránt magában enetik, Ногу ha valamely bemu

latò aviszkeresetröl lemond, akánnely elfogadással megeléged

hetik s ovästételre sern lesz szüksége, p. 0. az elfogadó a val

tòhan lrt 2000 helyett csak 1900at igér az elfogadàsban, a

bemutatò ha megelégszik vele, jo, sem ovásra sem viszkere

setre nincs szüksége, de ne is tanson töhbé számotaviszkere-

resetre, mert ha az мы elhagyta, nem csak Воду jogáròl le

mondott, de az ovástételre nézve késedelembe is eshetett, te

М! viszkereseti joga. elenyészett. — Más kérdés, ha. az ily vál

' tot lehet-e tovább forgatni? A mire azi felelhetni, позу а kö

riìlményektöl ñigg. Ha. oly feltételekre állott reá a bemutató,

milyenekröl az Alaptanbanis emlékeztünk (46. §.) ugy bajos lesz

ат mvább forgatnia; különben pedig p. o. az elfogadott ki

sebb summával forgatás meg nem lehetlen, inert hiszen a

váltóvevöktiil fúgg szinte kevesebb summával s a viszkereseti

jog elveszte mellett csupán az elfogadó s bemutató elleni jog

kereséssel megelégedniök st.

122. §.

НМ ha az intézvényezett névbecsülésböl

fogadja el а váltót, mit kell tenni?

Ha intézvényezett a vàltót névbecsülésböl fogadta el:

meg kell különböztetni, kinek nevére fogadta el.'
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„Ha inté zőére fogadta elztovábbibemutatásnak

szükségbeli utalványozottaknál, ha volnának, helye mn

csen“ '). Mert hiszen a fő vagy legelső megbízott, bar

nem megbízásbol, de a bemutatóra feltétlenül fogad

ta el a váltót, mire való volna a tovabbi bemutatás?

De a kibocsátóra nézve sem volna ennek semmi haszna;

mert a szükségbeli útalt elfogadása is szinte. ugy, mint

a névbecsülőé, váltójogi keresetet vonandakibocsátó el

len maga után, tehát rá nézve is mindegy, akár történik

további bemutatás, akár sem. -

Hat óvásra sincs szükség? _

De már erreigen nagy szükség van. Az intézvénye

zettnek nemcsak a bemutatóhoz van viszonya, hanem a kibo

csatóboz is, erre nézve pedig nem megbízásból, hanem név

becsülésböl fogadta el a vá1tót,`ès így viszonya a kibocsátó

hoz egészen megváltozott. Mert ha megbízásból fogadtatott volna

el a váltó, az elfogadó intézvényezettnek csak közjogi viszkeresete

volna a kibocsátó ellen, névbecsülésböl pedig valtójogikeresete

leend. Tehát a névbecsiilő intézvényezettnek igen nagyon ér

dekében fekszik, hogy oklevele legyen, melylyel annak idejé

ben bebizonyithassa, hogy csak névbecsülesböl fogadta el

a váltót; ezen oklevél pedig az ovatlevél. Tehat a bemu

tatónak kötelessóge ezen oklevelet megszereznie, mert az in

tézvényezett a vallót névbecsiìlésböl fogadván el, a fizetéskor

eló fogja, kérni a neki szükséges ovatlevelet z) s ha az elő

nem mutattatik, joggal fogja a bemutatónak mint késedel

mesnek a fizetést megtagadni, mert ő feltétel (névbecsülés)

mellett fogadta el a váltót, s ezen feltételre vezető eszköz

(mely az ovás tétele s közlése) _meg nem szereztetett. ')

l) “К. |. г. 61. g.

2) Vtk. l. r. 120. б.

3) innen az elfogadásban, főleg intózvényczett elfogadásában ezen kitételek:

„névbecsülósból“ („per onore“-„zu Ehren“-) és„ovás

mellctt“ („sopra protesto“ - „S. P.“ - „unter Pro

test“ -) egyet jelentenek. T. i. igen természetes, és szokásban is

vagyon, hogy intózvényezctt mindjárt az első bemutatáskor kijelenti,

hogy névbecsülósböl fogadja cl a váltót, tehát az ovást a bcmulaló csak

ezután fogja cszközölhctni s a nóvbcesiilést is ekkor egyszerre beleígtal
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У011бг1011у111111 02011 világosan azt rendeli, hogy csak ovás

mellett fogadhatja el névbeesülésböl a váltót meg maga az in

têzvényezett s niagara az iiitézöre is; I) es hogy csak ovas

szolgálhat a viszkeresetnek alapul I).

Ila pedig,r az intézvényezett а 101101 csak valamely ik

fo rg ató n ev 010 fogadta el, mind ovasnak, mind t0vá.h

bi bemutatásnak, ha szüksegbeli útaltak vagynak, helye van.

Tovabbi bemutatasnak a sziikségbeli útaltaknal helye van,

mert a tukványzott 01101 p. 0. Х forgatóra ajanlott névbecsii

les ôt igéreten feliìl terhelné, mert szúkségbeli útalt lévén a

valtóra Irva, X a 10110 tartalina szerênt annak to\‘abbada

sakor mast nem igerhetett anna), 110“ 110 а legelsö inegbizott

(tukvanyzott) a 101101 01110111 Iogadna` a sziikségbeli ûtalt meg

elfogadllatja; s Xforgatóra nézvenein mîndegy, ha tiikvaiiyzott

fogadjae el az ó nevére, vagy a szükségbeli iitalt egysze

růn; mert amott a névbecsiiles miatt viszkereset ala `iut, itl

рейд 0 sziikségbeli 111011 elfogadàsa azt fogja terlielni, a ki

' ezt megblza, tehát rendszerént a kibocsatót, vagy 101011 más

megblzót X forgatò elótt, a mikor 0 а viszkeresettöl minden

esetben mentes. Csupan azon esetben volna X-re 110210 110111

mindegy akar a tukvanyzottnak az X neve-re történt elfogada

sa., akátraszükségbeli útaltnak bar egyszerii elfogadása, mikor

ezen sziikségbeli ûtalt az 0 sajat, vagy valanielyik követke

zójenek p. o. I’-nak megblzottja volna, mert ekkor kiilöiiben

is minden esctre viszkereset alatt állana.

tatiii. (Vtk. I r. 131. 5. 1), dc úgy hogy az ov.'i.sn:ik kivétclébenvagy

közlésóben késedelniet ne kövessen el.

1) Nein áll ellent, hogy az I. r. 64. 5 ńban az mondatik: „ha az intózvé

nyezett a váltót az iiilezöre névbeesülesbôl sem fogliduá el, az 01115 meg

teeiiilô“ 51. ‚ п111›01 hibásan huziiá ki valaki, liogy megforditva: ha név

becsülesböl az intézöre elfogadiiá, az 'ovás meg nqm teendö; mert for

gatni a törvóny 5201011, 111111611 ellenkezô más rcndelet áll ellciit, nem

is szabail („Verba vel propositiones ambiguae ex Iocis parallelis aut toto

systemate sunt illustraiida“ Kelemen. Institutiones Juris hungarici pri

vati etc.); de a mi födolog, а törvény ezen szakában nem is az ovás

rol van szó fólegesen, hanem а szükségbeli útalváiiyozattakiiáli bemu

tatásrol, mit miniljárt alább adaiidunk elö.

52) “11. 1. г. 126. 5.
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Ovásnak és közlésének рейда а Гдтеы) mondottak ertelmében

meg inkább helye vegyon, mint az intézôre történt névbecsii

lésnél is.

123. sl

Hatöbb intézvényezett

A. „és“ szócskával köttetik összve.

„На több intézvényezett e szócskával:es köttetik ösz

ve: а váltót elfogadás végett mindeniknél be kell mutat

ni, és ha közülök csak egyik is az elfogadàst megtagad

ná, szükségbeli útalványozettak pedig nem volnànak, а

bemutató azonnal ovást tehet, es az elözökkel közöl

heti.“ ‘)

Figyelmet érdemlók:

1. мы tehet és az elôzókkel közölh eti; tehát ez

bemutatónak nem kötelessége, henem csak szabadságáben ан,

mert a törvény ezt mondje.: „tehet“ „közü1heti,“ és igy mind

az egész summál, bär еду elfogadò intézvényezetten követel

heti, mind a viszkereseti jog nem ñzetés esetében,bár atöbbi

el nem fogadó intézvênyezett ellen ovás nem tétetett, fenma

гад ; man a. törvóny szerént egy "аду mindenik ellen ovást tenni

csak tehet, de nem sziikséges. Ez egeszen következetességben (Щ

azzal, a mit a. törvény fóntebb ага: L rész 25. §ban mond:

„a.z, а ki váltót elfogad, az egész summára nézve kötelezve

van, Мг másokkal közösen cselekedte.“

2. „На közulök csak egyik is az elfogadást megtagadná,

sziikségbeli ùtalvànyozottak рейд‘; пеш volnának, а bemutató

ovást tehet.“ Ebból teljességgel nem azt kell канат, hogy ta

lán ha sziikségbeli útalvanyozottak volnának, a bemntatò ovást

nem tehet, sót ellenkezóleg azt, под ‚ёреп akker шаг пет

|) Vtk. l. r. 62. 5. - Magálmn теми, hogy ha olyan bcjegyzett társa

ságbani töbh intózvényezettrôl volna szó, melynek czímvezetöjc van, cz

a tarsaság nevébcn kötelczést vállalhat (1840: 18: 12- б.) tchát а bc

mutatásra nézve is ô maga egyediil elegendô.
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annyira szabadságában, mint kötelessègében Ш ovást ten

nie, mert sziìkségbeli úta.lvá.nyozottakna.k a váltót csak та:

után (125. §.) lehet bemutatni. ‘)

124. §.

B. „vagy“ szócskával köttetik öszve.

„Ha pedig több intézvényezett ezen szócskàval: vagy

köttetik öszve: intézvényezettnek tulajdonkép csak az, a ki

nevezve legelöl vagyon, a többi pedig szükségbeli úta|

ványozottaknak tekintetik, bär erröl a váltóban világos

emlités nem volna is.“ ’)

Innen ha az elsô intézvényezett a váltót Мг csak névbeosiilés

böl is elfogadta, további bemntatásnak а „vagy“ szócskával

öszvekötött intèzvényezetteknel helye ninesen, (|22. §.) men

ezek szükségbeli útalvànyozottakûl tekintetnek.

125. §.

A szükségbeli útaltaknáli bemutatásrols

A. àltalànos szabàly.

Általános szabály: szükségbeli útatak nál avál

tó mindíg csak ovntoltan vagy is ovás mel

lett mutattathatik be.

I) Nem hallgathntom el, hogy ezen magyarázat Wildner ur ezen munká

jábol: Theoretisch-prachtischer Commentar der auf dem letzten ungar.

Reichstage zu Stande gekommenen Credits-Gesetze etc. vétetett. Az én

m.1gyarázatom.'|z1840.1'vi Figyelmezô 84- számában ez vala: „szüksóg

beli útalványozottak pedig (közöttök) nem lennének“ иду hogy az elôb

beni mondatban álló „közülök“ szó erre is vitetnék. Ezen magyarázat

па!‘ szinte llelyes értelme van, mert ha netalán több intézvényezettek

között szükségbeli útaltak volnának (а mit ezen szókrul „szükség ese

tében“ mindjárt megösmérhetni), s csak mint ilyen nem fogadná el a

váltòt, ez ellen termószet szerént ovásnak sem helye, sem sziiksége,

тег! nem igazi intézvényezett, az ignzi intL'z\'ényezett "аду intézvé

nyezettek pedig elfogadván а váltót „szíìkség esete“ nem lehet, tchat

ovásnak s to\'ábbiYbcmut.1tásn.1k sem.

з) wk. l. г. 63- 5.
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Merl szükségbeli úlallnak a válló larlalma szerénl

csak akkor van joga а vállól elfogadni, ha a fö megbl

zoll vagy megbízollak a váltót el nem fogadtàk ‘аду

пет а válló larlalma szerénlfogadlák el (121, I 22. §.), merl

különben nem volna szükség esele. ‘) Ezl pedig csak oval

levéllel lehel bizonyilni. Annyival inkúbb megkivánja pe

(Её а szükségbeli úlall, hogy а vàlló elébb ovalollassék,

s ez ulán mutallassék be neki, mivelaszükségbeliútnlt

nak a lörvénjI “Штоф viszkereselel ad az úlaló ellen I’),

а viszkeresel ala juloll útaló tehál okvelleniil elôkéren

di a bizonys:'1golai'ról, Ногу SZÜkSég esele forgolt-e fenn ,

s ha ezt a szüksógbeli úlall ovallevéllelbe nem bizonyil

ja, vàllójogi viszkereselélöl bizonyosan elesik. ’) Meg pe

dig ezek minden késöbbi úlaltra nézve állanak, lehál а

ki késöbbi ulallnak mulalja be аудит, màr minden elöb

biekre nézve ovallal kell birnia.

126. §.

B, Különös sza;bàly0k.

lnnen váltólörvényiink ezen különösebb szabályokal

ad а:
J l. „На az intezvényezell a vállól az inlézöre név

becsiilésböl sem fogadná el, (merl ha névbecsiilésböl

elfogadná, tovàbbi hemulalàsra nem volna szükség, ‘)

azonkivül hogy az ovais, (ha meg meg nem lörléntvol

na "‘) liislénl megleendö, es az elözökkel annak idejé

I) AzAlapl.'1n (51.5.) ¢‘sakegyk1'l szükségbeli eselröl szól, ha a tukványzo ll.

nem találtnlliék sl , de ez csak minl еду“! esel a löbbi közölerlessék, merl,

mint löbbször s magában az Alaplaiiban (75 5.) is érintém; ill ezélom

ellen “та, reszlelessegekbe boesálkozni, részinl mivel esak а гдьь el

vekkel l\iván\'án az olvaso'l megösmértetni, mindenl egyre hallnozni

nem По" volna lanácsos, rëszinl. merl не!‘ а magyar váltójogban uj

raelòjövén, csnpa czéllalnn ismélelgelésekböl álloll volna az egész шапка.

2) Vlk. l. r. 114. 5.

3) “К. I- r. 126.

G) “К. |. г- 61. 5. Lásd fónlebb a 122. 5.

5) 'I'. i. ha meg az I. r. 60, 74. 55. érlelmében meg nem törlénl \'olna, а

mi könnyen megeshe-tik , merl а intézvényezell mindjárl а bemulaláskor
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lien , közlendö, а hemutató köteles a váltót 0 v á st étel

után а helyben lévö szükségbeli útalványozotlnak legfö

lebb következönapon ugyan e végböl bemutatni.“ I)

2. „Több szükségbeli útalványozoltak közül a váltót

annalkell elébb bemutatni, ki k о г áb b 1 kö tel ez ettn ek

(p. 0. kibocsàtónak, rendelönek mint elsö forgatónak) ú1al

Ványozottja; г) ha pedig az elsöség а vallóbul ki nem

tetszenék, a bemutató sort tetszése szerént tarthat“ з)

3. „Азов esetben, midön a bemutató az elöbbiek sze

rént bizonyos sort tartani köteles, a bemutatást csak az

elfogadni nem akaró útalvànyozott ellen tett 0 vás után

‘01у tatha tj a; ‘) az ovńsokat pedig elözöivel a meg

szabott mód szerént közleni st. tartozik.“ °)

__`

egyszcrre kijelentheti, hogy scm еду sem másllópen el nem fogadja, va~

lamint többnyire azt is mindjárt legelsóben k1 szokta jclenteni, hogy név

becsülésbôl fogndjn el- (Lásd fóntebb а 122. 5 Ъ).

I) Vlk l- r. 64. 5. A törvény ezen rendelcle a mondottak szerént s aczél

hoz képest mngyflrázva tölióletescn világos. lliliaisdil következtctnök pcdig

ebbôl l. hogy ha megforditva az int(zv1'11yozctt а váltót né\‘bersiilésböl

elfogadná, ovásra nem volna szüksóg , mcrt van szíikség (122. 5.); 2.

hogy а szüksógbcli útaltnnk csak oly ovatolt váltó mutatmthatnék be,

melyet az in1éz\‘é11_\/ezctt ilíwbecsülóshöl scm akarl elfogadni, mert olyan

is mutattallmtik he, melyct az egyszerûcn nem akart clfogadnivtk. I. r.

74. (-8 113. М. (rlclm1'bcn.

Megemlitendö hogy némely fordilások itt az útalványozottrul többes a

számban szólnak, а mi a magyarázatot neheziti, mert еду пароп ba

jos a váltót több útalványozottnál bemutatni, ovást tenui; de а hiteles

magyar szöveghen is csak egycs szám áll: „a hclyben lévô útalványo

zoltnak“ st- tehát továbhi magyarázatra szükség nincsen.

2) T. 1. kinek elfogadása által legtöbb kötelezettek me11tesíiltek.Vtk.l 1‘. 75- 5.

Mert p. о. а kibocsátó útalványozottjánnk csak a kibocsátón leend visz

' keresete, s ,más senkin. mert útalványozójának sincs máson st.

8) “В. 1. r. 65. 5

4) De ha valamelyik sziikségbeli útalványozott el akarja fogadni: természet

szerént nincs szükség további bemutatásra, vagyis arra , hogy még a

többi hátralévö útalványozotlaknak a váltóliemutnttassék; kivévén, mi

dön nem sajál. útalójára, hnnem más valamelyik vállòadóra akarná a

váltól. névbecsülésböl elfogadni, merl ekkor már nem mint útalványolott

tekinletik.

5) Vlk. I. 1'- 66. 5. A törvény nem szól arról, ha а licmutató sort tarlani

nem kölcles, de lermészctes is a dolog, mort ilycnkor egyik úlaltnak



157

Ezek ниш könnyü átlútni a különhséget az intézvényezettés sziìk

ségbeli útalványozott elfogadása között. Amarra. csupán a vál

tò kivantatik, erre а váuóval едут! ovás is. Amannak rend

szerént (névbec-siìlés esetén kivül) csak közjogi vlszkereset п.

foganalja, ennek vàltójogi viszkereset. Ebbôl az is következik,

Воду ha szükségheli та]: saját úlalójàra vagy ennek elózöire

névbecsülésböl akarná. elfogadni aváltút, valamint erre semmi

Oka, ûgy az ovásnak sincsen helye. De ha más váltóadóra,

különösen (наша következöjére igéme 'névbecsiìlêsból ell`oga.

вы, minthogy а váltó tartalma. szerént ez ellen különben

váltójogi viszkeresete nem lehetne, ovásnak lesz helye.

127. §.

A késedelem következése.

„На (|.) az elfogadás végetti bemutatásban, ‘аду

(2.) az ovásnak kivételében, глазу (3.) ennek közlés

végetti meginditâsàban késedclem történt (vagy nem а

törvény érlelmében történt) akésedelmesnek minden elfi

zöire vállójogi viszkeresele teljesen elenyészett; söt a for

gatók ellen még közjogi keresete sincsen, a kibocsàtó ellen

azonban közönséges elévülés ideje alatti közjogi viszkeresete

nem enyészik el, hnnem c'sak annyiban, u mennyiben ez

(а kibocsáló) betudja bizonyítni, hogy а váltó lejártakor

az intézvényezett ellen kétségtelen követelése volts annuk

kielégìtésére az intézvényezett meg akkor elegendö ér

tékkcl hírt; de ily esetben ezen követelését a valtótulajdo

nosnak általengedni tartozik.“ I)

sem lévén a másik felett sera s elsòsêgc, egyik scm kivńnhnt többet,

mint csupán a tukványzott ellcni ovntlevelet; hzmem, ha közülök еду

sem fogadná el а váltót akkor mimhxyája ellen ovást Не" tenui (Alap

tan 60. §J.

l)`l. r. 67. б. —- Mind ez világosnn mcgmngynnîztntik nz Alaptanbnn,

(62. б.) azon különbséggel , hogy ott Нигде vógelti bemutatás és ovńs

elmulasztásárol is vagyon szó, váltójogunk pedig ìtten még csnk az el

fogadás уйдет bemutatásrol s ovásrol értellezik. - Meg kcll még

jegyzenem, hogy Alaptanom mondoll helyön még a forgntó ellen is ш

nílntili а közjogi viszkeresel, lm L i. ez más k.'ìr."\vnl gazdngodnúk;

\
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`ii1 csak iiesedeimesiei es igy an-oi van szó, а ki sajai iiibáj:1

nal fogva mulasztotta el a teendöket, гены пеш az ugy ne

vezett lelsöbb erörül (vis major), mely a kötelesség teljesi

tését Iehetlenne tevé,milyenek aterlies betegség, halá.l,háboru

természeti esenienyek st. `

128. §.

Némely за“! vàltóknál bemutatás csak fel

mondás végett van.

„Tulajdon (vagy saját) váltókat, melyek látután bizo

nyos idöre vagyis felmondásra szólana k, az elsö

forgatmàny keltétöl (tehàt nem, mint az idegen váltóknál: a

váltó keltétöl) szàmitandó azon idö alatt., mely az idegen vál

tókra nézve meghataroztatott (I |6.§) a kibocsátónàl be

kell mutatni, I) különben a forgatók elleni törvényes jogok

elenyésznek. 2)'lizei1lieniutatz'is a végett sziikséges, hogy

a kibocsátó a vàltóra ezen szót ,la'1ttain‘ s а felmondíis nap

jàt aláiras:'1val egyiìtt töljegyezze, mit ha teljesitni nem akar

na, a bemutatóa törvényes idö alatt ez iránt ov ással él

jen. Azonban ezen ovasnál fogva, mely egyediil а 1е

jàrat kiszàinitásàra szolgál, viszkeresetel nem támaszhatni“ 3)

t. i. el nem fogadás miattì viszkeresetet, minthogy зачёт

vàltökban elfogadásnak nincsen helye, [вып ebbeli viszke

resetnek sem.

De ha шарах‘ lejáralkor a kibocsátó a Ilzetést is megtagadna:

az ekkorl ovástótellel egyiitt, ha t. i. a váltòtulajdonos viszke

váltójogunknak elòttiink álló rendeleteben pedig a forgatokrul az mon

datik, hogy ellenök közjogi kereset ninesen, а mit természet szerént,

mint rsupán jót állokrul , или, ha értékkel nem adósak, és igy azoii

megszorilzissal kell órteni, liogy lia zi mais kairával nem g.'izdag0dná.nak

Világosan Еду imiiiják ezt töhb jeles váltójogászok, p. о. Treitschke.

„Präjudiz“ alatt 60. es 61. lapokoii. A váltójogiiak иду sem rzeljaaköz

jogrl rószleleseii kilerjeszkediii.

l) Lásd az Alaptanban (58. 5.).

9) Мог! а bcmutatásbnn késedclem törtéut.

3) “К. I. r. 68. б.
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resettel akar élni, amaz elöbbenire is, tehàtmindkettöre sziik

>seg leend; mert ama. nélkiil nem lehet а felmondást es az

ettöl számitándó lejáratot bebizonyitani '), 56! а nélkiil иду

tekintetnék а bemutató, mint késedelmes, és a forgatók el

leni törvényes jogok elenyésznének.

Sajátváltòkat, melyek lát utániak, de nem forgattattak, atör-

vény nemlegesen kizárja amondottszabály alól, тег! azt rendeli,

hogy abemutatás utáni határidó az elsö forgatmány keltétöl szá

mítassék, ища: aholnincs l`orga.tmá.ny, nines mit számltni. П! te

hát atörvény nem rendelkezett, hanemaváltótulajdonos tetsze

sere blzta, mikor mutassa be felmondàs végettaváltòt, mint

Воду itt forgatás nem lévén, nincs tübb személy, mint az adós

ès hitelezö, senki más nincs kötelelezettség alatt, bizonyta.

lanságban sincs (54. §.). -- Azonban ha valamikor а hitele

zônek kedve volna а váltót felmondás végett bemntatni, az

adòs рейд‘ пет akarná а „láttam“-ot rájegyezni, ovásra mint

bizonyitó oklevélre szinte „пищу leend.

129. §.

Az elfogadás lényeges kellékei.

Az elfogadásbau azen belsö kileges (subjectiv) kel

léken kiviil, hogy az ellogadó szenvedö képességgel bir

jon, külsöleg megkivántatik,

1. „hogy irásba. tétessék; (meg pedig)

2. az eredeti vàltóra ‘газу másolatára jegyeztessék

(35 § ’);

3. hogy ezen kifejezést: elfogadom, magàban fog

lalja“, 3) тег! ez azon világos nyilatkozás, miszerént

az elfogadú а Váltó kiiìzetését igéri (М. 9.);

I) I. г. 126. 5.

2) Azon okbul is, hogy tiistént bizonyitó oklevél gyanánt szolgálhasson (75

5. 3.).

з) Bár az elfogadó az „ell'ogadom“ szót neve elébe egészen ki nem irta,vagy

az ez iránti киста bármi okbul lökéletlen, de ha az alairás clfoga

dńsl minöségbcn vétethetik,például az aláíróra van а váltó intézvényez

ve, az ily alziirò (а vili- I- r- 26. 5. értelméhen) clmarasztaltatik.

Vfeltszék 1841. julius 15-d. 235. sz. "был. таыд 1841. aug. 14-d. 8. szńm st.
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4. „lgogy az elfogadó vagy meghatalmazottja àltul

а váltókra nézve megszabott módon alàírassék. I)

Ha ezen kivàntatóságok közöl esak еду 15 hiànyza

nek: az elfogadás erô nélküli“, ’) s óvásra adhat alkal

mat; mert nem ugy ajánltatik, mint azzal bemutatónak

megelégedni kötelessége. в)

Hogy a névbecsülö is épen ezek szerént tartozik el

fogadását felirni, természetes; de az 6 szokott kifeje

zése„névbecsülésbó'l elfogadom“, annak nevét is, kire а

vàltót elfogadja, ha tetszik (|34. §.) fóljegyezvén.

A megî/agadàst t. i. az elfogadás megtagada'1sàt,ter

mészet szerént, nem szükség felírni, majd befogja ezt az

ovàs bizonyítni.

I) lla az elfogadaìsi aláirásbnll а kereszt- ‘аду mclléknév hiányzik, az ily 01

’)

fogadó feloldoztntik. (Vfultszék 1843. oet. 3-d. 1115. szám.)

“К. 1. г. ‘70- 5. Szinte irásban rendelik az elfogmlást, de csak általáno

san az nustrini, angol, bajor, frnnczia váltótörv1"|\yek l\lagzir.1 a váltó

rn pnranesolják iratnì a frankfurti, lipesei, orosz, svéd törvények. A

másolntm irtan is megengcdik az nustriai, niimhergi; egészen külön ok

lcvelcn is 11 \\’01т11г1. Ang|i.'.1m.. maga ezen szó „látt.1m“ söt а 0511ра

111611115 \'.'1gy maga 11 kelet felirzìsa is elég 11 végett, hogy elfogatlási

ereje legyen. '

Szóvnl történt elfogadás is elég Hnmburgbnn, Weimarban

Hallgatag elfogadásnak tekintik, ha az intézvényezett а váltót bizonyos

ìdeig p. 0. éjen át `m.1gánál t.1rtj.1 а lmemai, dessauì, hamburgi, porosz

törvények, a külfóldi vziltókat 111016103 nz nngol is. Treitschkc. Accep

tation. M. 9. 13, 21, 22.

Egyébiránt jól meg kell jegyezni, hogy midön akár a magyar, akár

más \':ìltótön=êny az olynn elfogadást, mcly nem а törvóny értelmében

történl, erönélkiilillek nyilntkoztatja, ezt cs.1k váltójogi tekiutetben kell

értcni, mert közjogilng akárminö hclyes szerzůdós, 1011111 az elfogadás is

ŕrvényes. Világosan kifejezi ezt. а weimari törvény (Wechsel-Ord

nung. 5. 75.). —- _

3) llogy nz elfogmló telepezzc is а váltót nem szíiks(gcs ós az clfogndót .1 fîzctés

kötelessóge alól fól nem menti (Vfeltszúk 1844. jnunńr 15-d. 60. SL) ‚

ha t. i. .1 Íizetés helye úgy is fel van már írv.1 а váhón.
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130.5.

Felléleles kellékek.

A. На löbb példàny van.

„Az elfogadásl csak egyszer kell leljesileni,merl ha

ugyanazon vállónak löbb példànyai (lásd 96. §.) fogad

lalnak el, mindenik kiilön vállónak lekinlelik, ha csak

magíibol a vàllóbul az ellenkezö nem világos“ ')

Ezen rendelel igen iidvös arra nézve, hogy a. esalások elhárl

lassanak. Merl ha а törvény megengedné, hogy ha bar inlez

vényezell azonegy vallónak löbb példányail logadla is el,

csak egyszer lailozzék fìzetni (а mi elsö lekinletre ngiy lálszik,

minlha a jogossággaljobban megegyeznek 2), а esalásnak lágas

kapu nyiltalnék. A válló példányainak roszlelkii birlokosa l. i.

mindeniket lováhb forgalnà., s a melyik forgatmányos annak

‹ idejèben elébb menne az elfogadòhoz, az kifizelletnék, a

löbbi pedig pénze ulán ulasilalnék. A lörvény moslani ren

delele mellelta gondallan elfogadó bünhödhelik ugyan, de el

fogadò sulla se legyen gondallan. 3) —

1) 1. г. 1‘. 69. 5. —- О1у eselben, midòn az egyszer elfogadotl \'álló|1.'|k

más peldánya is mulallnlnék 110, ily formán lelietnc nz elfognllásl imi:

„l;`lfog.'uloin, а mennyiben ez а 111111’ cgyszcr elfogailoll elsö (газу

másod) púldzinyn_v.1l csupán еду vállól leszen“- Az ily fomm elfogadás

„Elfogadom, a mennyiben e váltó más példńnynil meg el nem fogadlain

volna“ ponlatlanságot árulna el s magál nz ellogadól meggyaláznń; de 11

1'0;;111111о1111з1›а11 is zavnrl esin1illmtn.'1 Merl ищу fogadotl 111111‘ 01 más

pelllányl a l)clnul.'ilos, ‘аду nem. lla fogadoll. el, és ennek birlokosa a

Íizelésl. lejáralkor elôbb kivainná, véleményemmel az ellogadó lizclni lar

loznék, merl mivel bizonyilná be, hogy 111111’ másra 11101011? lla pedig

masl meg el nem fogndoll, hogy az ily czifra 11 felléleles elfogadással a

vállól tovább forgatni lehelne, nem hiszem

2) Treilschke. Acceplanl. 5- 6

8) lllegegyezik 11 magyar törvénymondotl rendclelével a n1imet«all‘óldi в wei

marì lòrvény is azon különlisóggel , hogy ezek a csalásbol УВД)’ téve

désbôl eredl k.'iiál nz elfogmlónak, az 1111111, ki a válló löbb példá

"ум hnsznára 101111101111, meglerítlelni vilńgosan paranesolják; 110 111

1 1
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131.5.

В. Ila а Iejàrati idö a bemutatàstúl

szílmitandó.

„Haavàltó lejárati ideje a bemutatástol számitandó,

az elfogadás наша is kitétessék, különben а Iizetést a

rendes lejárat elött is akarmikor meg Iehet kivánni.“ I)

Mert az elfogadó ugy Iekintetik, hogy а napnak kinem

tételével saját jogárol Iemondott. Azonban „а Iìzetés kiva'1

nàsa (vagy Iìzetés végetli bemutatás) mind addig is elha

Iasztható, mig azon idö, mely akkor jârna, ha az eIfoga

dás а bemutatásra kìszabott hatàridö utolsú napjàn tör

tent volna, el nem telik“ '). Р. 0.

А весзыл Pesten lakó B-re egy tukványt bocsát ki novem

ber 1-én 1840. ugy hogy az làt ulán három hónapra

Íizeltessék. A tukvány Pestre er, bemu1atta1.ik,az elfogadò el

fogadása парни ki nem tette, а hemutató в. Iìzetésl lústénl

kivánhatja., de el is lialasztllatja.

Meddig‘.¿,' _

Mig azon idó, mely akkor járna,I1a az elfogadás а bemu

iaiasm kiszabon ha1áridó'(Béßsbö| Pestre kei hónap 911101

só napján (tehát januar 1-sójén) történt volna, el nem telik,

(Iehát januar elsejétöl számlálva hàrom hónap lefolyásaig, az

az mártius elejèig).

А lörvényszabályban ez is foglaltatik: „viszkereseti jogainak sé

relme nélkl"1l.“ S mlajdonkêpen ez az, mire itt a Liìrvé11y fö

képen czéloz; mert maga az elfogadò miait a Iizetési bemu

поп ezt а magyar váltöjog sem Iiltja , (‘.~1«'lkhogy ez nom ide, hanem

а közlörvényre tarlozik , inert а váltón s váltó hitelén kivül esik.

I) “К. 1. г. 71- 5

1) Vtk. I. r. 72. 5. Ezen 5- \’(g(11<~z is van: „s ha nkkor а Iizctès nem

teljcsittetnék, az наш ovást lvhet hzon 1vhetós("gel rsak иду kell ér

teni, ha viszkcresctet nem акт‘ inditani, Imnem megolégszik az elfo

gadó elleni kerescttcl, тег: kiilönben nem csnk lvlict , hanem kcll

ovásl tennie.

.a) vak. I. г. 53. б.
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[мы meg az elévülés egész ideje alatt is elhalaszthatni, a

“К. l. r. 107. és 203, 204. §§. értelmében.

132. 5.

C. Ha vàltó harmadik helyen fizelendö,

„На а vàltó nem az elfogadónak а váltóban kitett

lzlkhelyén, hanem egy harmadik helyen fìzelendö, az el

fogadàsban а lelep is, иду mmt neve azen személynek, ki

nél а Íìzetést az intózvény (fìzetési) helyén fólvehetni, ki

tétessék“ ')

llt vilàgosan arról van szó, mikor a Íìzetés helyén

kivül n lakhely is (fóntebb 120. ¿’§.) már а vàltóban kite

шеи; ide mutatnak:

1. „nem az elfogadónak a vállóban kitett lakhelyén,

hanem egy harmadik helyben íìzetendö.“ Látjuk hogy már

feltéletik, hogy а váltó egy harmadìk helyben Папе ndö,

tehát máx' а váltóban kitétetetl ezen harmadik hely (120. ё.)

2. „úgymlnt neve azen személynek, kinúl а fìzetést

a Íìzetés helyén felvehetni.“ Tehát itt a telep ат! szélesebh

értelemben vilàgosan csak a telepes (neve azen személy

nek) értelik. Ide пища! végre

3. a flolog természete, mert ba. а lìzetés llelyót az el

fogadó esak most akarná kitenni: akkor a ‘МЮ e||`ogu

dàsa nem ugy ujánltatnék, miképen azzal a bemntatónak

megelégedni kötelessége, és igy шаг еит is ovúsnak volnn

(fóntebb а 121. S.) helye 2).

I) \'1k I. r. 73. б. Nyomtutásl hihálàul az általam наш szúrl „1ìzc1c'si“

a 1ör\'(\nyhôl kihagynloll, mer! „intézvény helye“ scmmit sem jelcntô.

A §. vógin itl ismét nrról van szó, hogy „ovást tchvt“ а mit займа

ugy Ко" érteni mint а fónlcbbi §ban mondol1uk

2) Egészcn így órti ezt Wildner jogtudor úr is nz illelñ § |n:«gyar:'|7À

мы“.

H*
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Nagvon csalatkoznék teliát az, ki' azt vèlne, hogy lia az intéz

venyezett akama tij fizetési helyet (telepet) imi, ez ellen

ovást tenni nem kellene. Ezen vèlemény bizonyosan veszélyezné. a

viszkeresetet.

|33. §.

Mikorkella bemutatónak az elfogadàs

irántnyilatkozni?

Törvényünkhen erröl vilàgos emlités nincsen, tehàt

a dolog természete szerént: mi ndjàrt abeinutatás

k 0 г. Mert különben azt kellene töltenni, hogy a beinuta

tos a bemutatót еду парг01 más napna, egy óráról más

ra utasithatná, a mi egészen ellenkezik a váltóüzletì sza

bályosság- és pontossâggal , valamint szellemével is. Мех‘!

az 1. rész 127. §-a világosan mondja, hogy az ovást a bemu

tatàs napjàtól deli I2 óràtól szàmlàlandó 24 óra alatt val

tószéki helyeken s más városokban meg kell tenni. Tehát

e szerint a bemutatosnak nines sok ideje, legfölebb is

a bemutatàs napján deli 12 óráig, a gondolkozäisra. T0

vàbbà az I. rész 98.§a szerint a Iìzetés is a bemutatáskor

azonnal történik, tehàt hasonlóságnál fogva veleményem

mel ez az elfogadàsról is àll. ') Kivétetnek, mint Iöntebb

I) A külfóldi törvenyek e tá.rgyb.1n tölililiépen rendelkeziiek. A franezin

(Zeile de commerce (Art. |25.) utáii legfólebb 24 órai idô (P.1rdessus

szerint .1 hemutntás pillmiatzitól szz'imit.1iiiló) alatt kell az ell'i1g.1i1.'is

iráiit iiyiliilkozni. Így a badeiii, (Iain, iiieilerlaiirli lör\'i'nyek szerint is.

_ A lipcsei (5. 15), porosz (5. 1006),sved )Art. IV. 5. 2.) s1tór»

venyek rendeletéböl pedig reiidszerint azoiiiial kell nyil.'itkozni_

Austrìában (Wagner 5. 272.) a renilszeriiitì elfogatlzisrólì iiyilzitkozás

iileje azon nap , melyeii a liemutatzis törtóiit.

Vagynnk olyan törven)'ek is, melyek nz úgynevezett hosszú vziltókiizìl

(.1 melyek 1. i. Н napnál hosszabb ůletüek) azt rendelik, liogy a tuk

vzinyzott csak a lejárat elött 14 nappal köteles az elfogadás iráiit nyilat

kozni. Ilyenek az :iugsburgi s közönségesen bajor, toválibá nürnbergi ,

weimari lörvenyek, s vissz.1torl."isbóI (vagyis azon orszzigokból jövô

váltókra nézve , melyekben a mondott jog all) .1 báileni, s frankfurti

váltótörvónyek is.
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elöedatott, 112 111е16 ünnepnapok. — Egyébirànt ugy vélem

ha a bemutató akarja, a bemutatásta bemutatásra törvé

nyileg kiszabett határidö utolsó napjáig jogai' veszélyez

tetése nélkül halaszthatja, тег! épen erre való a törvény

ben а határidö pentes meghatàrozása. 561 ha,I а bemuta

tásnál késedelem történnék is, intézvényezettnek avàltót el

fogadni van (de esak egyedül neki van) joga. ‘)

134. S.

A névbecsülöi elfogadásról s zabàlyo k.

A névbecsülöi elfogadásrol àltalànos szabály: Névbe

csülés csak az intézvényezett vagy utalványozott elleni 0 v 115

т е1 1е!! és után 2) történbetik (55. §.). IInnen kiilönös

szabályok

1. arra nézve: ki lehet névbecsülö?

„0vás utàn 11 váltót akárki, meg maga az intézvé

nyezett (газу tukvànyzott) is, névbecsülésböl akár az intézö

re, akár valamely elözöre elfogadhatja, s а Ьети!а16 az ily

névbecsülési elfogadaist nem ellenzheti“ 3), de hogy név

becsülöket keressen, erre 61 sein a vàltó szokott tartalma,

1) Vtk. I. r. 77. 5.

2) Vtk. I. 1‘ 74, 75- 55.

a) Vtk. I. rész 71». б. llogy az intézvényezettnck 15 szabadságában áll és

érdckében is fekszik а névbecsiilés, láttuk fóntebb (55. 5.); mindnzáltal

ezt ösmerós tôzsérek, kik egymássnl egyébiránt is viszonyban állanak ,

még ha vnlamely tukvzinyrn fódözetet nem kapnának 15, nem teszik,

тег! ez a tukványíònak megsértèse volna — A bemutatónak pedig azért

lehet érdekében a névliccsiilés (vagyis а magamagának igért elfogadás)

mivel ennél fogva nem es-'ik nem kénytelen tíistént viszkerœetet indi

tani , a lejáratig épen úgy clvúrhntváli, míntha más idegen volnn a név

becsülö, hancm а váltót tovzibli is forgathntja. Mög valamelyik hátiró

l is nkár maga, nkzir elôzôje нечего elfogaflhatja a váltót, (következö

jére nem , тег! ennck 6 maga tartozik jótállássnl , tehát ha névbeœiilö

jc lcnne is, ellene а névbeœiilt viszkcrcset esetében kifogást tenne), 56!

а 111110051116 is snjait niega |iev1'\rc (п többi adósokérn nem, az imént

momlott okbul).
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sein tevöleges törvényünk nem kötelezi, söt а törvéiiynek

épen itt idézett szavaìból ellenkezö tůnik ki.

' 2. A közbenjáròk közti elsöségre nézve:

a. több „közbenjárók 1111111 megajanlott névbecsiîlési

elfogadások között elsöbbsége ariiiak vagyon, mely által,

ha a Iizetés teljesittetik legtöbb kötelezett leend Íölmentve

kötelezésétöl ;“ ‘)

b. „lia többen az elfogadástnévbecsülésböl iigyanazon

elözöre ajánlanak, elsöbbséggel az hir, ki a vàltóbeli sum

mát biztositanì kész“ 2) mert ekkor legalíibb ez elfogadàs

végetti bemiitatónak minden viszkeresete elenyészik, 3) te

hat а névbecsülön kivül minden vàltóbelikötelezett men

tesül 1. 1. а bemutató irànyíiban;

c. „ezen feltétel (I. i. biztosilás) nélkül elsö az útal

ványozott“ ‘) s ha sein ez, sein amondottak szerintmàs

I) Vtk. I. rósz 75. 5. Iiik lehetiiek meutesck a kötelezestöljnévbeesiilés ál

tal, lásd az Alnptant. (54. 5.). _ Igen ezéliráiiyos petlig a törvény

mondott rendelete a végett , hogy sok szemely sok ideig jótzillás, ‘аду

kezeskeiles, tehát lîìggôlien létcl és bizonytalnnság alatt ne maradjon

(63. 5), a mit Wildiier úi' úgy fejez ki, hogy sok töke Iekötve ne

идеи (Einleitung 5. 12. es az iilézett törvi'~iiy rendeletéiiek vagyis 75.

5-nak magyarázatábaii st.) a mellett , hogy a váltó liitele 112 1111111 sem

mit iiem szenved.

2) Vtk. I. r 76. 5.

з) Vtk. I. 1‘. 83. 5.

1) A tukvàiiyzottról itt szó sinesen, mert részlnt tudjuk, hogy ha a tiikviiiiyzott a

váltót iiitézôre névbeesüléabôl Velfcgadja, sem továbbibemut.1tásnak (122.5.)

szükségbeli útalványozottaknál, sem l1iztositásii.'ik(65.5-) helye nincsen, azaz

:iz ily névbeesülö (1. 1. az iutézö nevére elfogadó) tukványzott minden

mások elött elsöséggel hir ; résziiit ha szorosan veszszük a törveny betújét, 111

„út.1lványo7.ott“ nem csak szükséglieli útalványozottat, hanem minden meg

bizottat, tehát tukványzottat is jeleiithet, mert útalvaiivozott annyi, mint

megbizott, hisz magát а -tukványzottnak nevét is a váltón út.1lwInyri.'ik

hivjuk Egyébiránt 11 szükségbeli i'italvi'1nyozott is (ha más biztositó nin

rsen) 11 többi névbeœiìlök felett, bíir 6 is csiipán ne'vl1eesülö (mert itt azoii

esetröl van szó), azórt érdemel elsôsóget, mivel bá.r nem egyszerůen, ha

nem iiévbeesiìlésbôl, p. o. nem sajzit i'italój."1r.1, mert ekkor váltójogi visz

keresete lóven, semmi ok ninrs .1 névbecsülesre, hanem más kesôhbi válló

ailóra fogadta el 11 "111161, (126. 5.) megis .1 váltónál fogva van néini meg



elsöbb nincsen, „a közbenjúrók közl a bemulaló lelszése

szerinl válaszlhal“; ') inert ekkor semmi ok ninos rea,

szabadságàban miért szorilassék meg. I)

3. Arra nézve: kéles esetben ki а névbeesült?

„Ha sem a vallóbul, sem az ovàsból, sem az elfoga

dàsból nem világos, a névbecsülö a vàltól kire fogadla

el: úgy lekinlelik, mintha azt nyilván es világosan az in

lézö nevére cselekedte volna“ 3) merl ez által legtöbb vál

tókölelezellek menlesíilnek lnnen az is következik, hogy

az ovásban névbecsült megnevezése nem lényeges.

4. „Ha a bemntatàsnál késedelem történt:

a vállót elfogadni (névbecsiilesböl is, merl a törvény ezt

még lejáratkor is megengedi) joga egyediil az inlézvé

nyezettnek vagyon“, ‘) lermészet szerinl csak a kibocsà

tó nevére, merl a forgalók a késedelem àllal minden kö

telezés alól menlesek lönek.

135. §.

Az elfogadás foganali ai.

A. a vàllóhitelezök irúnyàban.

Az elfogadús törvényes foganaljai a vúllóhitelezök

irànyàban:

I. „Az elfogadàs a vàllójog szerinli fìzetés kötelessé.

get vonja maga után 5) (chi accetta, paghi - ki elfogad,

lìzessen -) meg akker is, ha valakinek az elfogadásra

biznlzisa, а mi а közl»enj.'irókn.'1l\ leljessúggel nintsen, merl ha дыма" vál

lón kivüli meghizásuk volnn is, erre a váltójog semmi lekinlcltel nem lehel

I) Vtk. l. r. 76. 5.

1) \\'ildner úr hasonlú l\öriì|n11'\nyek közötl а bemulalónak is ád elsöségel,

merl .1 bemulnlólnngamagńnak igzervóii a névbeesülô elfogadásl, ez állnl а

vállósumlnát maganiagáiink bizlosilja is, merl egy szeiuélylien мы es kö ›

\elelö leven, mngzilmii bizon_\'os.'|n leglöbb bizloss:'|gol l.'1l.'iL

з) vik. |. г. 78. 5.

4) “11. 1. 1‘. 77, 106 5.

б) \'lk. 1 1’ 80. 5. l.;'ts\| ‘м .\1:1|›1:1|1| (44. 5.).
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joga nem volt I), vagy а vàltó hamis, ‘аду hamisitott 2)vagy

az elfogadás feltételes, иду részbeli (fön1ebb139. §.), ‘аду

a_ vàltóéri az érték le nem tétetett з)‚ vagy végre а be

mulató szenvedô képességgel nem birna is. (79, 80.§§.) 1).

2. ‚На többen vilagos megszoritàs nélkül tettek elfo

задаёт, а vàltósummára. nézve egymàsért egészben (in

soliduìm) kötelezettek. I

lgy akkor is; ha valamely bejegyzett társaság czime

alatt történt az elfogadás.“

3 „Saját rendelményre kiadoit vàlióban az elfogadó

még а kibocsátó (itt szabatosaban mondva: rendelö) iránt

is váltójogilag van kötelezve“ 5) (48. §.).

136. Ё.

В. A kibocsátó es más megbizók irányában.

1. „Az intézvényezett elfogadónak, а névbecsülés ese

Ю! kivéve (55. §.), а kibocsátó váltójogilag nem kö1ele

zeltje“ 6)

2. „А szükségbeli útalványozott elfogadàsa (útalványo

zója vagy megbizója ellenében) törvényes foganatára. nez

'|) ‘м. l r. 88. 5.

1) “К. I. r. 185. 5.

1) “К. I. r. 16. 5. Мы! az Амман: (46. 5.)

4) Нет lnńozik рейд Iìzctni I. ha а váltó scmmis, mort az ily váltó vál

tójogot nom alapít (Föntebb 83 5.); 2. ha а válló elidôsült. Más elfo

gndó, mini. nz illlézvényezctt, a Icjárnt ниш веш (alább 144. 5.).

Nom szahnd рейд; az elfogndólmk Íìzetnie 1. mikor a törvóny Ictéielre

каюта, miröl alább; 2. mikor а szüksóges oklcvelek не“ át nem adat

nak (148. 5.); 3. ha valamcly váltó elveszettnek nyilvánitntoit s törvé

nyesen megsemmiitetetl. Ellenkon ncm mentheti magái 1. cllvnpnrancs

cgal (50. 5 ), kivévén netalán wilnmcly meghatalmazò hátirónak olIcnpa~

rancsat; 2. azzal, [ходу tndósitványl nem Кара“, haßugyan, mikor elfo

дама, feltéllenúl igérte а kifizetést; hancm ha tetszik neki, névhccsü

Iéshöl ŕizeihet. (143. 5.).

э) wk. 1. г- во, 81. м.

‘Ч Vtk. I. r. R7, 5. Lásd azfklziptanl (48. 5).
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ve névbeesülési elfogadńssal egyenlö“ ‘) azaz váltójoggal

hir. 2) Innen, hogy a szükségbeli útalványozott, elfoga

dàsa mellé a névbeesülést is kitegye, nem szükség.

3. „A névbecsülö, ha és amennyiben az elfogadàsrajogositva volt, a váltónak lejáratkori kiiizetése àltal 3)Va meg

beesültre és elözöire nézve (54. S.) váltójogokat szerez ,

azaz mindazon viszkereseti jogokba lép, melyek ellenök а

vàltótulajdonost illeték azen esetre, ha a váltó ki nem fìzet

tetelt volna (53. §.); tehàt nem a íìzetésîîideje elôtt,

sem nem akkor, ha az elfogadásra joga nem volt“ ‘).

4. „Ha valaki а nélkül, hogy joga volna, valamely

vàltót elfogad: б ugyan a váltótulajdonosnak vàltójogilag

kötelezve vagyon, a kiboesátóra nézve azonban megbi

zás nélkül eljárt ügyviselônek (vagy épen hivatlan bea

vatkozónak - 55. §.) tekiutetík. 5) Köztörvény szerint

mindazáltal, a mennyiben elfogadása valaki javára volt,

minthogy az б kárával senki sem gazdagodhatik, ez ellen

kereskedhetik.

137. §.

0. A bemutató viszkeresetét illetöleg.

I. Ha az intézvényezett a váltót az intézöre névbe

esülésböl fogadja el, sem biztosításnak lì) sem más visz

I) “К. 1 г. 79. 5.

2) Vtk. 1. г. 84 5.

а) Innen а névbecsiìlö vìszkcresete két Iényeges feltételtôl függ: I. ha az el

fogndásra joga volt, 2. ha már a vállót a lejáratkor (de nem elóbb) ki

is Íìzctendette

Joga volt pedig az elfogadásra, mint n fóntebbickbôl tudjuk п- ha ovás

mcllelt fogadta ш е|, 6. ha nem olyanok elött fogadta el, kiknek az

elfogadáshoz erôsb joguk volt (55. 5.) c. ha nem késedelmes bemula

tásra fogndlzi el (n lukványzottat kivévén). Kiíizetús ìdeje elôtt pedig

nzért nincs jogn viszkeresetre, inert különben a névbecsülés czéltalan

(53 5) volna, sól káros (59 5.) lehetne

4) “К. 1- г- 84. 5.

з) Vlk. l r 88- 5

6) Mind a bizlosilási mind a készílzetósi viszlwrcsel lermészetc alńbh (IX

f¢>jvzetlwii) fog clñndatni.
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keresetnek (t. i. el nem fogadás miatt a bemutató visz

keresetének) helye nincsen,“ mert maga a legclsö mcg

bizott fogadta el a vàltót, kiben a bemutatóïa váltó tar

talma szerint még akkor megnyugodolt, mikor a váltót

magàhoz szerezte, s bar névbecsülésböl fogadta el az in

tézöre, ennek a bemutató érdekére s jogára semmi be

folyàsa (65. §)

2. „Ellenben (màs névbecsülési elfogadàsokban, ú. in.)

ha az elfogadàst az intézvényezett más elözö becsületére

ajánlanà,vagy pedig ha (màs t. i.) valamely szükségbeli

útalványozottavagy közbenjàró ajànlana névbecsiilési elfo

gadàst' ‘) és a bemutató biztositasi viszkeresetét (65. §.) fen

tartani kivánja, ezt a névbecsülési elfogadásnal azonnal ki

jelenteni és az ovási oklevélbe igtattatni köteles; 2) külön

ben elmulasztàsa leinondàsul tekintetik.“

3. „Ezen elmulasztás àltal azonban, ha a névbecsü

lö annak idejében nem fìzet, а bemiitatónak Iizetés iránti

viszkeresete el nem enyészik“ з) mert csupán a biztositási

viszkereset irànti jogàt mulasztŕi el.

4. ,.Hi1 a névbecsülö az elfogadáskor a vàltósummàt biz

tositotta, minden viszkereset elenyészik“ I), mert különben

czéltalan söt kettös volna a biztositás, ha a bemutató tovàbbi

viszkeresetének biztositás mellett is helye volna Mind e mel

lett a bemutató az óvàsnak az elözökkel közlését el ne

д) Ш а szüksegbeli útalványozottrul csak azoii esetben vagyon szó, ha név

beesülésbôl fogailja el а váltót, tchat ha egyszeriîn fogadja el, iiiiics biz

tosìtási vìszkereselnek helye, természetesen, mert Ö is váltóbeli megbiI

zott , kinek egyszeni elfogad.'isában .1 bemutató szinte a váltó tartalmá

nail fogva megegyezett.

2) A törveny csak ад mondja: „az ovási levelbe igtattatni köteles,“ mely

böl nem következik, hogy e miatt egészen új ovást kellene leteliii ,

hanem ‘аду а llévbecsülés m."ir elébb is ajáiiltathatik, mint az elsö ovás

megtetelett voliia (Vtk. I. r 131. 5. 1'.) ‘аду п1г1г а kúsz ovási le

vélhöz az ez iitán törtéiit névbeesiilés toltlalékkepeii fóljegyeztetik.

a) vn.. 1. г. 82. 5.

1) Vtk. I. r. 83. 5. llt mìiit а fóiitebbiekbeii is minilig csak а bemutató visz

keresctérôl vagyon szó, inert а nóvbeesülö viszkeresete annali Мешки‘

(136. 5-) állfini fog.
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mulaszsza (ami mindig magában értetik, valaliànyszer óvás

ról van szó, mint elább látandjuk), inert lizetésker а név

becsiilö, bàr biztesitást adett, jeggal Гоша а kielégitést

megtagadni, тег! különben за}!!! viszkereseti jegaìt veszé

lyvzendné.

|38. §.

l7.‘A leltételes es részbeli elfegadást

illetöleg.

l. „Az ellegadó feltételes elfegadàs мы is kötelez

tetik, а bemutató azenban ily elfegadással megelégedni

nem tartezik, és ha teszi, viszkereseti jegai' elenyész

пей“; ‘) тег! természet szerint а jót-àllók а vàltótartalma

szerinti, és nem а vàltón kivüli, vagy feltételes elfega

dásért allettak jót, s ha а bemutatónak ilyennel tetszett

megelégedni, 2) Ö làssa (46. §.)

2. „Az intézvényezett által kisebb summára szerí

tett elfegadàsban sem tartezik megegyezni, mert neki a

"МЮ tartalma szerint az едем summa igértetett; „ha pe

dig abban megegyezne, а vfiltósummànak el nem fegadett

részére nézve evaist kell tenni s közlenie“

3. Hasenlókép „névbeesülôtül ajiinlett részbeli el

fegadisbnn is a bemutetó tetszés szerént megegyezhet,

газу ezt felrevetlieti, s ha abban megegyezett: (а visz

keresetröli fejezet értelmében, miröl alíibl) szólunk) csak

biztesltási - (természet szerint az ellegedett з) summára.

nézve); ha pedig félrevetette, Íizetési viszkeresete (az egész

summára. nézve) van elözöi ellen. ‘)

1) ve. I. г. 85. 5.

2) "еду meg пеш elégedését, mint mìndenker ovás, és_‘ennek közlése áltnl

kell kijelcnlenie s víszkereseti jogát fentartania, a tôbbször mondel

tnkból már eléggé tudjuk.

5) Мог! az el nem fogndottra nézvc [izctêsi viszkcrcsetc а Vtk. l. r. 154»

5. c. alatt értclmében fenmarafl.

1) vn.. 1. г. se. 5.
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'l. A vńltónak rendes beváltásńról.

Í

HATODIK FEJEZET.

A lejáralról azaz fizetés idejéröl.

139. §.

Szebályok mindennémü váltókra nézve.

Altalános szabály: A váltót a lejáratnapjàna fizetés

végetti bemutatáskor azonnal ki kell iizetni, kiméleti na

poknak helyök nincsen. I)

I) Vtk. I. r. 98. 5 Kiméleti napoknak (I)iscretions~ oder Respectage) hi

vatnak a váltó lejárata után meg azon nehány впрок, melyek részint a

bemutató kedveért — ha netalán a fìzetési bemutatást pontban а lejáratkor

nem teljesitené, ‘аду пеш tcljesithetnè, - részint a fìzetö kedveért, -

hogy a fìzctendô summát addig elôszerezhesse — igen sok váltótörvéuyek

ben némely váltókrn nézve világosan rendeltetnek, p. 0.

Dániában az elfogadó kedveért 8,abemut.1tóért ezen Íelúl még két nap.

Hamburgban mind a kettô kedveért 12 nap

Hannoverában a szokásra és kelettóli váltókra nézve а Ьешп1а16 kedveért

8 nap.

Poroszolszágban az elfogndó kedveé11,tukványzott váltókra nézve rend

szerint 3 nap. Treitsehke. Priisentntion zur Zahlung. 55. 8, 9

Austriában 3 пар (az iinnep- és v.1sám:1pokat. is beszámitva). láivétetneli

1. a vásárokra, 2- kelet ‘аду lát után 7 парад! I\'9\'CS€bI)l‘C, 3. határozottan

(praecise) bizonyos napra szólók; 4. melyekben nines .1Iejá1'at kitc'\'e; 5. а

kiméleti napok után érkezett,6. saját, 7. nem-formaszerintiváltók Wagner

5. 205.
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Kiilönös szabályok

1. lla a lejáratteljességgelnincs meghalározva. (86.§.):

„Látra és tetszésre kelt váltók a bemutatàskor azon

nal lejàrnak.“

2. На а lejáral kelellöl számítalik:

„Kelet utàn bizouyns idöre szóló vàltóknâl a lejáral

а kibocsátàst követö 0156 11ар161 számilatik.“

3. Ha lát után számilalik:

a. „látulán bizonyos idöre kell vàltók lejárala az

elfogadàs ulán kövelkezö 0156 naptól számltatik ;“

b. „а szokús 14 nap lát utáu.“

A hónapokat illetöleg (mind а kelet, mind a lejàral

után számilandó váltóknál):

а. „11а lejáral félhónapra szól, utolsó napnak min

denkor а 116 15ik napja vételik ;“

b. „ha löbb hónapra teijed, a fizelés a kilüzöll

utolsó honapnak ugyanazon napján leljesilendö, melyen a

keletulánra szóló vàlló kiadaloll, vagy a lát után szóló elfo

gadtatolt; ha pedig az utolsó bónapban a napok szàma

kevesebb, minden esetre annak ulolsó napján“ p. 0. а

váltó kiadalott december 31-ik napján s fizetendö két 116

nap múlva ugyanazon napon. ugyde februàrban rendsze

rint csak 28 nap van, tehát a lizetés napja februar 28dika.

„Ugyanez àll oly váltókra is, melyek löbb eszlendök

re szólnak.

lliméleti napok szinle mint nálunk nincsenek: Augsburgban, l"r.1nczia

olszágbnn, Lipesében, Niederlandban, Weimárbun sl

Sok olasz és némely német vállópiaczokon (ez ulóbbiak közöl leg

inkább azokon, mclyek Olaszhonnnl vannak közlekedesben) sajállag ugyan

kiméleli nnpok nincsenelt , de szokásban van, hogy a vállókat a hétnek

csak bizonyos napján (‘ищу 11а 02 ünnep, a kövelkezö kóznapon) lize

lik, melynél fogva azon vállókra nézve, melycknek lejárali idejök nem

lizelési napra esik: a flzelést, valamint az ovaisl illelöleg annyi napúidö

köz származik, a mennyi nap a héli lìzetés napjáig meg hiányzik. -

lgy Angsburgban szerda, cgyébiránt pedig Bnjorországban hetfô, Livor.

nóban helfö, szenla és péntek, Rómában szombal 51. в 1120165 napjni.

Treilschke. Präsentation zur Zahlung. 55. 10, 11.
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Ha а Iizetési hónap mellett az ev szàma hiányzik , а

Iizeté-si hónap а keletben kitett évre értendö. I)

4. 1111 а lejárat magamagàban van meghatározva:

а. Ьа bizonyos napra van meghatározva, ez lesz

a napja;

b. „vàsari vállóknál:

aa. egynapi vásárra szóló vàltók а vásàr napján

- délutàn 4 óri1ig(lásdaIább a 145. S.) -

bb. 111 egy napnàl tovàbb egész 8 nnpig terjedö

vásárokra szólók, а vásár utolsó napjáig -—

сс. 8 nnpnàl hosszabb vàsárokra szólók, a. vàsár

második hetében szerdáig Iejárnak ’)

5. Bendkivüli eset: „Bészben, vagy épen el nem foga

dott vàltó az elözökre nézve , a mennyiben elfogad va nin

csen, az ovàstétellel azonnal lejz'1r,“ з) p. o. valamély nev

becsiilö elfogadó csak részben igérte а vàltó kifizetését, a

bemutató ezt nem ellenzi, de a summa hàtralévö részére

nézve jogát fentdrtja: az el nem fogadoit részre nézve

meg a váltóban kitett Íizetés ideje elölt is készfìzetési visz

keresettel birand (Föntebb 138. S).

I

1) \'1'е11з161‹. |842. lnnjus 2-il- 287- sz» 1843. január 23-d. 135- sz.

2) Schol sem ugynn, ile különösen a v:isá1i váltóknál , 11 bemutatás napját

a Ilzetëß n:1pjávaI nem kell ös€zez.1vm|1i Mert р- o. 8 mpi vilsárokm

szóló váltókat а vásár elsö napjzìn kell elfogzulás végett hemutatni, de

a vásár utolsó lmpjáig akármikor fizethetni; igy а 8 napnáltovább ter

jedö vásárokra nézve az elfogatlími bemutatás határideje az elsô hét, a

Íizetés idcjo pcilig a másoflik helen szerdáig.- kérdésbe jöhet itten, 1111

vnjjon 111 itt órintett lcjárntì idönek utolsú napja elött Iehet-e Iìzetniï

- Vóleményemmel lehet. Mert ezeknél az egész vásár az elfogadás vé

getti bemutatástólfogva lcjárati idò Mert a váltó tartalma nem szolván

arról, a vásár melyik napján kclljen fìzctni, mint cz p. o. а hónapok

nál szokott, а lejárat az egész vásárra, vagy Iegalább 11 vásár Iizctö he

tére érthetô. lgy veszik ezt a kiìlföldi szokások is. Treitschke.ZaI1lung.

5. II- S így érti maga Treitschke is ll- kötet 822- lap. De söt maga

törvéilyůnk is nem azt mondja: „a vaìsár utolsó 11 11 р já 11“ vagy „ster

dán“, hanem „napjáig“ és „szerdáig“; valnmint „del uián 4

ó rá i g“ sem azt teszi „4 órákor“ hanem addig akánnikor.

3) Vtk I- r. 89-99- 55
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IIETEDIK FEJEZFT.

A fizetésröl.

140. S.

А1`120105 végetti bemutatásról:

Általànos szabály.

„Minden váltót íizetós végett az abban kitüzött fìzetési

helyen be kell mutatni, és а 1120105 felvétele végett a

fìzetöhöz (67. §) elnlenni.“ ')

Ebben több kisebb kérdések foglaltatnak, fl. m. 1. KI a fìzetés

végetti bemutatò? 2. Ki а 112016? 3. 11101у111 а 11201051 hely?

4. Mit kell íìzetès végett bemutatnì?

Bcmutató az, ki lejáratkor а váltónak tulajdonosa, a ki 1 1. а

váltót blria, s jogát а2 0156 tulajdonostul kezdve folywásti
Ч vagyis hézag nélkiìli liátiratok àltal 2) bebizonylthatja, ’)

avagy pedig ennek meghatalmazottja, 1) de а ki meghatal

mazásàt igazolni tartozik "_) (a mit üres forgatmánynyal is te

het °), továbbá képviselöje (p 0. gyám), örököse, engedmé

nyese (147. §.).

’ Fizetö, mint tudjnk, sajàt váltòhan а kiboesátó, idegenben

(lörvényünk szerint) az elfogadò, mind kettöbenakezes,avag'y

pedig ezeknek meghatalmazottjai, (telepesek, ezimvezetök,

I) Vtk. I. r. 100. 5.

2) Vtk I. r. 120. a. és 170. 55.

а) А20п 116161165 œetröl: hogy, ha а vzlltó „Р“. rendele1('re“ szúl „vagy“

nélkiil, dc tnvább nem zidatott, а váltót flzelós végett azon NN. is bemu

tathntja, mert а 1120105 fclvétele is rendelkezés, de ha „НУ. rendelménye

sónck“ szól („vagy“ nélkül, t. i. nem így „НМ. úmak vagy rendelménye

sének“) nyelvünk természete szerint úgy látszik, mintha NN. úr а 1120

tést nem vchetné föl, hnnem csnk rendelményese, emlitést már fóntebb

tettünk (93. 5.)

4) Vtk. 1. г. 36. 5

5) Vtk I- r. |20. 5- 11- а1а11‚ (Alálib M7. 5.).

s) vii. 1. г. 01. 5.
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iigyvivök st.). ,Ha az, kinek Iìzetni kellene, meglielt, ‘ищу esó

dúlet ala esett, a váltót a fîzetés helyén lévö azon személy

nek kell tizetés végett bemutatni, ki az adós èrtékének gond

jat viseli.“ I)

Fizetési hely az, mely az emlitettfìzetök nevéhez van melle

kelve, mely mind lakhelynek mind Iìzetési helynek vétetik;

egyébirántsokszorlakhelyen kivúl más fìzetési helyet imak, pél

dáril: Iìzetendö Debreczenhen; ezen mòd mint tudjuk telepe

zésnek lilvatik, s ez esetben a telepesnel kell 2) a valtót lize

tés végett bemutatni.

Mit kelljen fìzetés végett bemutatni, ezen kérdés egy ezzel:

micsoda okleveleket kellafìzetónek, ha a valtò lizettetik, altal

adni‘?merttermészet szerint ezen oklevelek nélkül a. Iizetö nem

csak nem köteles, de nincs is jogositva lizetni, teliat ezen

okleveleket a Iizetes vègetti bemiitataskor mtilhatlanùl elö

kivá.nandja._'_Ezen kèrdes tehàt alabb fog alkalmasabban elöjóni.

141. 5.

Különös szabályok.

A. Arról: idegen vàltót kinél kell legelöbb

bemutatni?

Ezen igen fontes kérdésre, ûgy hiszem , nem hibázunk ,

ha lehetö legvilágosb szavakban következöleg feleliìnk:

1. Idegen váltót kilìzetés végett legelöbb az elfogadó

nàl kell, bár puszta névbecsülö az, bemutatni.

2. De ha ez a Iizetést megtagadná, és ha az el1`oga

dó valamelyik megbízott p. о. maga az intézvényezett volt,

s a bemutató nemcsak ellene, hanem az elözök ellen is

akar keresetet iiiditani, ovàs után a váltót fizetés végett a

1) Vtk. I. r. 102 5. Az örökösök is az örökség' erejóig a vziltójog szeréiit

Iìzetni köteleztetiiek. Vfeltszék 1841. julius 5d. 219. es sept. 23-d. 375

Hétsz. T. 1841. nov. 26-d. 17- sz. Ismét Vfeltszék 1843. aug. 8d 888. sz.

2) Vfeltszek 1841. sept- 23-d. 375. sz.
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töblii megbízettnál is, (es igy ha az elfegadó valamelyik

szükségbeli útnlvńnyezett velt, magánál а tukványzettnál

is) be kell mutatni s megtagadás esetében mindenik ellen

evàst tenni.

3. Ha pedig а lizetést megtagadó, közbenjárói névbe

сайт volt es a váltósummát nem biztesítetta(l 37.§.), ez ellen

szinte evást tevén,a "МЮ! valamennyi megbizettnál (ú. m.

intézvényezettnél és szükségbeliutalványezettmil) bár az el

fogadàst megtagadták, iizetés ‘еды! újra. bemutatni, és meg

tagadàs esetében újra ovást tenni kelletik. st.

De lássuk magánek а törvénynek szavaít: „A „его! tìzetés vé

gett legelóbb az elfegadónál kell hemutatni, legyen az

bártulajdenképi (megblzett)el1`egadó, vagy csak nevbecsülö ‘);

ha pedig ez а fizetêst megtagadja, es а bemutaió nem csak

ellene (6t.§.) hanemaz elózôk ellen is akamáintéznikeresetét

а nem-fizetés miatt: a törvényesidö alatt ez iránt Qvást teend,

s evás utítn azennalaváltet e. tíibbi ûtalv en yezettakn ak

(azaz megbizettaknzik) 2) is, meg рейд‘; mindeniknek kiilön

’ 24 óra alatt, ‘) azen sorba.n, melyben az elfegadás vegetti

bemutatás törtónt (ha t. i. nem mega а tukványezett velt az

elfegade), уеду történt velna., ha. az intézvenyezetta Уши’)! el

nem {сдает volna, be logia. (az elsóbbik esetben másedszer

is) mutatni, és a fizetés megtagadàsának esetében mindenik

ellen (тем! illetöleg тег másedszer) hasenlóul evást teend;

fizetési viszkeresetet рейд csak akker штаммы,

I) „сын пёНюсзйЮ“ vagy равна névbccsülö alatt ely névliecsülòt тек, а

ki nem liiegliizott, h-'mem csnk közben)`ziró. Ezt mutatja nz ellemfqcl

is: „legyen az Мг tulajdonképi elfogndó, vngy csak n«.'vbecsüló.“

Ч) ltt útnlvzinyozett nem csak szüksógbeli útalványezottnt Шин, hnnein

mindcn megbízottat, М‘!!! intézvényezettet is. A törvény azért mendja

„а többi“, mivcl Iegelül „tulnjdenk¢'pi“ (tehát már vnlamely útnlványo

zott ‘аду megbizett) elfogndórul is van szó.

3) A 24 óra természct szerént csak helybeliekról értethctik, tiivelalib lakók

rn nêzvc n 24 em nz oda 1'rke7.(s pillnnalálól ‘аду pestai j:im‘stól szli

mitamló.

12
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Ila. valamenyi ùtalványozott (azaz megbizott) a Ilzetést meg

tagadván, közbenjárók sem jelenkeznek.“ I)

De arról, hogy közbenjárók nem jelenkeztek, külön ovást ten

ni épen sziikséges, meg fogja. azt maga. az ovatlevél mutatni',

vane névbecsülö ‘аду sem; 1) s ha nines: jele, Ногу sem

mi közhenjáró nem jelenkezett.

142. 5.

В. Arról: Mikor kell а váltót fizetés végett

bemntatni?

A hatàridöre nézve: _

1. „Látra kelt vàltókat legfólebb az elfogadás végelti

bemutatásra (116.§.) kiszabott határidö alatt be kell mu

tatni.

1) Vtk. I. r. |01. 5. - Tehát .1 magyar váltójog Alnptanomban (59. 5.)

felállitott elvtöl annyiban eltér, hngy az Alnptanhan az mondatik: ,ket

`ségtelen igazság, hogy a váltót, bár az meghizottaktól elsó (t. i. elfogadás

végetti) bemutatáskor el nem fogadtatott, fizetós vegctt is újrn ezeknél

kell elsôben a névbecsiilö elôtt I)emut.1tni‘, váltójogunk pedig Iegelöbb az

elfogadónál, bár esak névlieesiilô legyen az, kivánja meg .1 Íizetés vógetti

bemutatást, és ha ez megtngadná, esak azntán a megbizoltaknál, jól

lehet .1 váltó nálok már egyszer elfogadás végett bemutattatott. De any

nyihnn Alnptanom a magyar váltójog mondott elveivel megegyezik, hogy

mind addig viszkeresetnek helye nincsen, mig а tulajdonképi megbîzot~

tak is а Iizetés, (mint elfogadás) végett meg nem kerestetnek (60 5.).

Csupán elveim igazolására jegyzem meg, hogy azok Treitsehke bizonysága

szerint (Präsentation zur Zahlung. 5. 2.) nagyhirů váltójogászoknak,

mint Pardcssus, Bender, Frank , von Weiseneek , lilittermnyer st. söt

magának Trcitschkének (az idózett helyen) es Einertnek (55 72, 73.)is

tanjai, melyekhöz magyar váltójogunk annyiban járúl hogy ha a név

beesülô nem Iizet, s a váltó tulajdonos nem ez ellen, hanem az elôzök

ellen akarna viszkereseltel élni, a bemutatást és illetöleg ovást a meg

bizottaknál ismételtetni kivánja, s ez által azt eszközli , hogy ha vala

melyik megbizott p. o. intézvényezett az elfogadás megtagadása óta fó

dözetet kapott, most már a váltó tartalmának eleget Iehel.

с) Vtk. I. r. 131.5. 1‘.
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2. Tetszésre kell vállóknak liemlitalása semmi ha

шпагат); kölve nincsen. I)

3. Ещё!) e honban [izelendô váltók a ki’szabolt1ize

tési hatàrnapon lesznek fizetés vegel.tbemnlalandók.“ 2)

Küllöldön lìzetendö vállókra nézve véleményennnel

ill is :ill a mit fónlebb (llö. §.) elöadtam.

4. „Ha a iizetés napja ünnepre "аду vasíirnapra esik,

a keresztény1 a fizetósl sem termi, sem kivńnni ezen na

pon nem köteles, hanem a legközelebbi köznapig vara

kozbatik. 1) Ellenben az izraelila, ha a lizelés napja szab

balhra vagy lfónlebb elöadotl) ünnepekre esik, az виски

megelözô köznapon déluláni 3 oráig tarlozik ‘) meglizel

ni; a hilelezö azonban minden mnlasztási kövelkezés

nélkiil engedhet az izraelilának idöl a kövelkezö köznapig.“ 5)

143. 5.

0.1111 fizetés lnegtagadlntik, ‘аду пет egé

szen a ‘МЮ szerinl .'\jz'tnllatik.

Altahiban :

„На а lizelés egészen чад)’ csak еду részhen is meg

lagadlalik, vagy ha nem (Ну módon leljesiltetik, mint

ан а bemulató elfogadni (атм megelegedni) köleles vol

na, ez irànla bemnlal:'1s után a lörvényes idö alalt ovást

kell lenni.“ б)

I) lnnen csak esekóly snmm:il\‘|'ól lehel teL\'1.1's|‘e \'zillól\.‘1l adni.

2) “К. |. г. 103, 104. 55.

з) nznz sznlmtlsaigzibaliall tenui vagy nem Копи}.

4) ‚поп larlozás abban alapszik, liogy kiilönbcn sokszor „на h..zó.1|..1i

nek а váltó liilìzetese, pl'ldáúl, ha a Виста napja szabathra esik,

s “мама meginl д kel'eszl_vénnek "они vaSi'lr|1.'ipj.'1 (sól nélm mög llenó"

újra ünnepje )

в) т. |. г- 110. 5.

п) Vtk. l. r. 105.5. — li¿1isz1\|i hasonló okbnl, minl mikor nz опоздал; meg_

ln;_§:\1llnlik.

12 *C*
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Különösen:

1. „На intézvényezett а vàllót àltalában (vagy kö

zönségesen, egyszerüen) fogadta el, de а 11101651 az in

té zör e csak névbecsülésböl ajánlja: a Iizetés végetti

tovâbbi bemutatásnak helye ninosen. Az in

tézvényezett azonban vi s zke re s eté 1 ily esetben o và s

1111111 1аг11а fenn.“ I)

2. „A váltóbeli summának 101611 а1и1 ajánlott 16511110

tést 161101101 а bemutató az intézvényezettöl sem tartozik, 2)

I) Vtk. I. 1‘. 106. 5. 111 kétségen kivúl váltójogi viszkeresctröl van szó, (111

elfogndásiiak is hasonlóságára), azert van ovásra is sziiksó,‘z.Azon11.1n

megjegyzcndô, miszerént ily viszkereset 050161100 mullmllanúl az 01

fogndónak kell belńzonyítilia, hogy semmi 1611610101. a \'.’illór.1 nem ka

pott, mìnthogy egyszerûen fogadváil el а 1111161, ашп jogos cIöv1'\Iemt'ny

111110101 már ellene, hogy födözet nélkiil ‘иду nem vállal magára váltòi

066556301, vngy már ekkor 051111 116111015111651161 10511 1111. Ila pedig 11

váltò épen 5111111 10116010110 116111011 ki s eg_\'szen'|<n fogndtatott el, 11101

fogadónnk mög 110165116 van joga 11 váltót 01111011111111 s igy viszkerese

161 а kiborsáló ellen fentartnni magy ind1't:mi,` mintlmgy ily váltólmn nz

101616 egyszersmind 10116016 és igy vállóhilelczö is; kiilönben is 111 ór

_tékröli 11116101 111 elfogadó 65 kíbocsátó közti viszonyt 101011611 ki nz

ily váltókban, ha az 611611 161010, т1п1 Iegtöbbnyire szokott, ki is 10

jeztehk vala, már maga a 111116 az clfogadó 011011 liizonyíl, (mert azt

mondja az elfogadó: értékét vettcm st). Ily értelemben llntározott 11

Vfeltszók 1,844. 001. 30-ikán 1364- sz. .'1

1) Tehát 10161 vagy azon fclíìl tartozik, 11 többirc 116110 1011111 Iermészet

szerint ovás által tartván fel. Ezen 161610165 felvételére köteleztetôs igen
êzólirányos, mert az ópen а foglalkodás szellemlében törtóilik, mert épen

az 111011, ki erre fòleg meglxizva vagyon , 1. 1 111 ilitézvényezett; Iehát

а 111111111616 1110165 “15111010501 11111111 annál könnyebben eszközölhetö. Az

ok azonságánál fogva ezt lehetne értcnì magának az int(zônek szûksóg

heli útnlványozottjáról is. De a forgatók útalványozottjziiról, vngy ópen

nfivbersülôiröl 111 ellenkezö áll; mert, ezeknck részlìzetêse 1111111 a 1161

bccsült és 016161 111 egész summa iránti viszlwreset alól nem vsnk nem

mentesůlnck, (mert еду 1651161 а váltótulnjdonos, más 1651161 11 061

becsülö fogja ôket megperelni) , hanem meg több 111111111, pcrbe bonyo

Iodnak.

A részfìzetús 1011610161, 11 1611111 végetti ovás mellett paranesolják: 11

dán, framzía, frankflirti , hamburgi, iiómetnlfóldi, 01051, sv1'~d lörvé

“уж; 11 vállólulajdonos IeIsz1'>s¢"re bizzák: nz angol, austriai, lmjor,

boroszlói, 11111501 s porosz Iörvények. Troitsrhke. Zalilung. 5- 5.



181

a névbecsülöktül pedig megkivánhatja I) hogy nz egész

summát iìzessék le.“ - Hogy minden esetre, ha viszke

resetét fentartani kivánja, a ki nem-fìzetett summára néz

va ovást tenni köteles, 2) az ovàs többször érietettlermé

szetéböl már rnondàs nélkül is tudhatjuk.

3. „Ha a fìzetést sem az intézvényezett,_sem pedig

a. szükségbeli úlalványozottak teljesiteni nem akarnák,

a váltót akàrki, bár а váltóban megnevezve nem volna,

maga а bemutató is, akár az intézöre, akàr valamely elfj

zöre névbecsülésböl ovàs ищи kifìzetheti, mindazáltal az

elfogadást illetöleg a névbeesülökre nézve kiszabott ren

де! az ily fìzetésnél is meg kell tartani.“ ‘)

144. §.

П. А késedelemröl.

А késedelmet а mi illeti:

1. „Наа vàltónak fizetes végetti bemutatásában ‘газу

ez iránti ovàstételben késedelem történt, az elfogadúsróli

szakaszban kitett következményeknek van helyök. Azonban

az intézvényezettnek az elfogadásból származott kötele

zései ez által ‘дымом: (az elévülés határidejéig) nem szen

vednek. 4)  Ellenben (más) útalvànyozott, ‘газу közbenjáró.

az àltala. elfogadott vàltót, ha а fizetés végetli bemutatás

ban késedelem törlént, kifìzetni többé nem köteles.“ 5.)

2. „А késedelmi kamatok száztól hatra“ °‘) szàmItat

nak, és ha az adós volt а fizetésben késedelmes: а lejárat

1) Minlhogy „esnk megkiv1inhatja,“ шип szabadságában áll n részílzetést

ezektöl is fólvenni

2) т. I. r. 116. 5.

з) Vtk. I. 1'. 113. 5. Mind ezeknek oly nagy hasonlóságnk van az ell'oga

dásnál ndott illcló sznbályekkal, Могу ezekrôl bôvebben értekezni fó

lösleges volna.

1) щ. 1. г. 107. g.

5) Vtk I. r. 108. 5. Mind ezek okainak megfejtésére nézve а hnsonlóság az

elfogadfis alatli ért1:kez1'>sekbenszinte könnyen feltalálhntó.

6) Allstrizibnn Ы: а knmatok közölwïgesell suiztól négy (Allgemeines bürg.

tìcsclzbucll. 5. 995.), de а váltóknál kesedelem (‘аду viszkeresel) ese

\
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utolsó uaìpjatól, _ liu pedig a bemutató késirdeliiics, (csak)

azon iiaptöl jàrnak , melyen a lìzetes általa kiva'intalott“, ')

niivcl ez utólibi esetben az adós nem oka, hogy a bemu

tató а lizetést elébb nein kiví1nta,söt ez késkedésével a lia

szonrul vagy `is kamatokrul maga lemondott. 2)

3. „A (mondott) kamatokon kiviil a lizetö a valtólu

lajdonosnak minden azen költségeit is tartozik megtériteni,

mclyeket az elfogadás vagy lìzetés 1negtag:1ilíis:'1nak követ

keztében tenni kenytelenittetctt“ 3) p. о. ovasok, ezek köz

lései , biztositàsi viszkereset, postan küldött s vett levelek

miatt st.

Hogy minden követelendö költségeiröl l1itelesir0m.’1nya legyen, magá

ban értetik, annyival inkabb, mert erre a Iizetönek is mûlha

tatlaiiúl sziiksége fog lenni, ha a beszamolandòkkzil annak

idejeben és helyén beszamoland.

14-3. §

A fizetés отца, és a váltósunima.

„A Iizetés fiapján r.\.ndszerint12óra'iig kell a Iizetést

leljesiteni. ‘) Ezen szabàly alól az egynapi va'1sa'1i‘okra szóló,

telien jŕiraiidók, szinte mint nálunk hat, melyeket .'izoiib.1ii Wagner'

(228. 5.) 1'oi'm.1szei'iiili \=:iItók1'iil ért, másokrtil рейд csak úgy, ha ke~

rcskerlök s gyárosok közt forog а kérdes.

‘) Vtk. I. r. 117.5.

2) A vállónzik Iizelés vógetti liemutatńsa nem igazoltatv:'1i1, a knmatok, lla

perre keriila dolog, az ídezesi v1'~gz(stôl száinìlaiidók. (Vfeltszék |842. mart.

~10r|ik1'n 124. _ 1844. april. 17-d. 446. _ april 22-(I. 520. _ Ilt't.sz. Tábln

|844. junius 10 d.48 szám.) De ez legiiik."ibl1 csak akkor érteiidö, ha

а törveiiyszék és fizetiis helye еду; Lüloiilien is ha az adós а Íizetesre

legfölebb tárgyaláskol' késznek iiyilatkozik és а váltóhitelezö az elöblii

Lemutatást (a Vtk. I. r. I00. 5-hoz képest) nem bizonyitja,semmi kama!

hoz sem a per költségek me;zlói‘ilést'hez nincs jogzi. (‘комик 1841.

001.4» 397._dee. 13. 584 szíiniok, llótsz. Tábla 1811-1. nm'. 15-11.20. s7..).

sôt meg ölìzeti а inásik löl köllsógeit (Vfellszek |840. jun. 11-fl. 728. sz.).

з) \ik. 1. г. 118. 5.

4) ha t¢ i. atldiygr а válló lieiiiul:itl.1loll, inert ezek: „а Iìzetesl leljesileiii“

nein a bemutatásról, |1«1iiiii1 .1 Íizetósiöl szólván. i'i_ey lálszik, bemu1at

iii késñhh is lehet.
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vàltók kivétetnek, melyeknek ideje délutáni 4 óràig tart.“ ')

Egyébirànt ’

„Fizetni és а fizetést Iölvenni, ha а felek egymàs

között megegyeznek, а lejárat eltelte elött is lehet; ez

azenban egyediil а fizetö veszedelmére történhetik.“ ’)

Ezen veszedelem Ieginkàbb Ietiltás esetéhen, mikel' p. e.

vnlamely Ilátirat hamis, уеду hamìsitett, következhelnék,

(ту szinte akker, he még lejárat elött a váltó elveszése

nyilvánitatnék, mikröl alàbb szólandunk.

„A ватт!!! pedig а váltóban kitett pénz nemében

kell Iizetni. На ez iránt а уаШбЬап említés nincsen, 20

ftes conventies репы!!!) értelik.“ II)

146.5'.

Nyugtatványezás.

,.A Fólvett summáról а vàltótulajdones a fizetónek,

ha ez kivánjn, а vàltóra nyugtatvànyl; (neve elàirzisávnl)

irni tartezik“ I) а т! minden esetre a pentessághezter

tezik annnk bizenyságàul, hegy birtekába а iizetö jege

san jutett, s а vegen is, nehegy а váltó elveszettnek kö

veteltessek, vagy ha töbh példtiny van, valamelyikkel bamis

sàg iizessék. Y —

A nyngtatvá.nyezí1s szekelt szavzti: M/uglldednyúl (Per acquit,

Pour acquit) , veg 1: /Ilegka/:tain (Empfangen).

I) Vtk. I. г. 119. 5

2) “К. |. г. 111. 5. De a vállóm nem vezetett`kûlön egyezkedéssel a lc

járati határidòt megrövidíteni s а удивит! ennek megtnrtására “мы

jegi szigor szerellt kinszeritni nem Iehet. (VI'cltszék1842.j.'muzir.2._

1333. sz.).

J) Vtk. I. r. II2. 5. Kiilfóldön Íizetendô „мины! tanácsos inindjsirl crede

tileg az ott felye' pénzbcn irni (18. 5-).

1) Vtk. I. r. 119- 5
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147. §.

Az oklevelek kiadàsa a {меня szàmára.

А. Hna váltó egészen kilizettetik.

„На а váltó egószen kilizettetik, а Iîzetönek követ

kezö okleveleket kell általadniz

1. az eredeti vàltót, és ha az eredeti ell`ogada'1s és

minden hàtiratok nem (иду példànyon volnànak löljegyez-

ve, a többi példànyokat, чад másolatokat is, melyeken

az elfogadás vagy eredeti hátiratok vagynak, végig (fon

tebh 26. §.);

’ 2. „egyéb okleveleket, melyek`a tizetést Iiilvevô jo

Зайти: igazolásàra (ha t. i. а váltóbul ki nem làtszanà

nak) netulán szükségesek,“ p. o.megl1ataImazást, enged

menyt, öröködést, gyán1sàgot,hagyományt bizonyitó okle

veleket. Ezen oklevelek nélkiìl, (de a többiek elöadása

mellett) а bemutató а váltósummának csak hirói kézhezi

letételét I) kivánhatja;“

3. „az ovásí okleveleket, ha es а mennyiben а ñzetést

csak azoknak kivétele ищи lehetett behajtani,“ 2) azaz a

mennyiben azok nólkül а fizetô fizetni nem tartozott, vagy

joga nem is volt, p. о. névbecsüléseknek, sziikségbeli

útaltak elfogadásainak esetében, st. Az ováshoz рейд; а

közlésröli hizonyitványok mindig hozzà értessenek.

B. Ha. а Iizetés nem egészen történik.

„Részbeli fizetés esetében peclig a váltó

nak másolata vétetik s а .nyugtatvány erre iratvánafize

tönek adatik, egyszersmind a történt Iizetés a ‘МЮ ere

deti példílnyára (söt inásolntńra) is aváltótulajdonos neve

s aláirása mellett 1`óljegyeztetik.“ 3)

148. §.

Ha. az oklevelek st. ki~nemadatn1'1ne.k`

„На а nélkiil Iizettetik ki az egész summa, hogy a

lizetö az emlitett váltópóldätnyoknt (t47.§.) magàhoz ven

I) A Ietétel nlótljtiról .1 l\l.~iso(lik |I1'Iszbe|| Ieend szó.

2) щ. I. г. 120, 121. М.

з) vn.. |. г. 122, 5.
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né, vagy résztìzeles léletik a nélkiil, hogy ez amàsolal

ras vàllóra a mondoll rendelelhez képest löljegyeztetnék:

ily fizelések а vàllónak harmadik törvényes ésjólelk\"1bir

lokosàra nézve nem történleknek lekintend6k;“ ')_azaz:

midön nem az, ki a rész Iìzéleseketlölvelle, banem еду

harmadik jólelkii birlokos a vàltópéldányokal, еще!) szük

séges oklevelekkel egyült а fizelönél nétalán utóbb be

logia mutalni, ez annak a váltósummál ismét kilizelni

kénytelen.

lll azt mondhalná. valaki: hogyan lehelö а vállókal késóbben be

mulalni, midön kivált а lizelés ideje elenyészik, hisz ekkor

késedelem forog fenn ‘ё -— Ве legalább inlézvényezellre nézve

elfogadásból származolt kölelezései a késedelem által változást

nem szenvednek, mint a. lönlebbiekböl ludjuk,

Kérdésbe jöhel továbbá.: mit értiink a „jòlelkû bii1okos“alatl‘?

Biz ez nehez kérdés, merl еду гё52г61 igaz, hogy lejaral ulán

forgaunány nem leven, hanem leglölebb engedmeny, az ily

birlokos oly forgalmányosnak, ki ellen az elsö bemulalóvali

viszonyl mint kifogast gördllni ne lehelne, nem tekintethelik,

más részröl а lörvény szavai szigorúk. Én (жду vélem, hogy

a. jólelkiiségel a. lejáral utáni váltóbirlokosnak kell be bizo

nyllnia, merl esak „)òlelkiiseg“ fellélele alall alalt van joga

az egész sommához.

Kérdésbe jöhel ill az is: mi tevö legyen а vállóllilajdonos,

ha a vállonak ellogadás végelt küldöll példányál (26.§.) az,

ki erre megblzva voll, elfogadás végetl bemutatni elmulasztolla,

avagy рейд пещ mulaszlolla ugyan el, hanem most midôn

Íizelni kellene rea, elóadni nem tudja ‘аду пеш akarja?

Legelsöben is mind erról bizonyilvämyt szeiezni, a mi ovas

àllal legozélszenibb leend, tanácsos söt sziikséges.’) Egyeb

l} \’tk l- r. 123. 5. lla meg harmadik kézbe nem ment a váltó , а vál

tóra nem irl részletes lìzelések is betudandók. Vfeltszék |844. nov.

22-d. 1442.

2) Az inlózvényezelln1'l vagy illelöleg az elfogadónzil a nála levò példzinyt

ugyan bcmutathalja, de ez természetcsen mind a kilìzelêst, (147. 5.)

mind illelôleg az ellogadásl megtagadamlja, a mikor szinte ovással él



|86 I

iránt midőn bebizonyítható, vagy nem is .tagadtatík, hogy az

illető példány a megbízottnál van: a váltóbirtokos ennek kia

datását, ha tulajdonossága a másik példányból kétségen ki

viili, perrel is kívánhatja, mert amaz úgy tekinthető, mint a

nála lévő példánynak kiegészítője, járûléka, a járulék pedig a

főt követi; annyival inkább, mert a magyar törvény szerint az

érték le nem tételéveli kifogásnak, tehát az ezen alapulható

ellenparansnak sincs helye. De ha be nem bizonyítható, (mert az,

hogy az ő példányára reá van írva: a másik kinél találtatő, nem

sokat bizonyít, mert azért még p. oirtban is elveszhetett), akkor

az ily megbízottal semmi további dolga a váltótulajdonosnak nem

lehet, mert az úgyis tettéről felelettel nem neki, hanem megbízó

jának tartozik (70. §.), tehát inkább a megbízó ellen fordtrljon,

vagy, ha kivilágosítható, az ellen, a ki a kárt okozá, mert akár az

elfogadás vé getti bemutatás mulasztatott el, akár a váltónak ki

nem adatása miatt lejáratkor a fizetés tagadtatott meg, ez által

késedelem jött közbe, és így a váltójog elveszett, tehát itt csak

arról lehet szó: ki van hibában s a tulajdonos kin követelje

a köztörvény útján kártalanítását? -

Felelet: Legelsőben a megbizón, a ki t. i. a váltónak a tulajdo

nosnál lévő példányára a megbízást, vagyis azt, hogy az illető

példány elfogadás végett kinél van, reáirta, és így annak idejé

ben elfogadtatását s kiadatását ígérte, de ígéretének maga vagy

megbízottja által eleget nem tett. — De hát ha ő ígéretének annyi

han eleget tett, hogya váltót valóban útnak indította, de az

felsőbb erő miatt p. o. tengeri Szélvészben, háború kitörése ál

tal st. elveszett? —- Ekkor más mód nincs, mint a tuljadonos

nak azon kereskednie, a ki netalán más kárával gazdagodnék.

De mind ez, kivévén talán azon esetet, midőn az illető pél

dány a megbízott kezénél van, a váltójogba nem tartozik, ahon

nan váltójogunk ezeket nem is említi. Én pedig csupán azért hoz

tam elő, minthogy ezekről majd minden váltójogász értekezik,

némely tevőleges törvény pedig több-kevesebb eltérésekkel ha

tároz is p. “o. a bilbaói, brémai, dáni, weimari st.

het, a mi újabb bizonyságul szolgáland arra, hogy ó maga részéről

semmit kísérlem-mil nem hagyott.
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119. 5.

A beszámitàsnak vane helye

Beszàinitíisnak hivjuk az adósságoknàl , midön köve

1016 ellen az adósnak szinle követelése levén, ez sajáltar

102656061, vagy tarlezásàval amazét leróvja p. 0. А 6665

Bnek gyapjùért ezer ferinllal, Bpedig larlozik Anak aru

kérl 500 forinttal, B követeli An az ezer 101’ 10101, A azl

mondje.: jól van barálom, le is 6665 vagy nekem 500111

tal, tehál ezt az 60 adóságemba beszámilván, imhol a löb

bi 500 forinted.

lly „kölesönös kövelelések beszíimilùsànak vàllókereset

ellen vállójegilag semmi esetben, (ha t. i. a váltó

111101026 0010 akarja) 01005 helye“, ') vagyis 6 112016 6200

kifogíissal, hegy neki a váltólulajdones szinle 6665 61161‘ 6

06116611, 61161‘ 6 161160 kíviil, nem élhet.

A vàltóérti atlóssitggal kifegaist nem lehel, merl ez csak

értékkelitarlezás volna, (p. p. rendelö 62261 meg larloznék

akibocsàtónak vngyn forgalmányos 6 Ь0р606521011 1013616

0611), 0200 kifogâst pedig lörvényiink meg 0010 003061; 6 161160

kiviili adóssàggal még kevésbé, lnerla mi vàltón kivül van, az

a vállójegba, 101161 váltóperbe is teljességgel nem tarlozlk.

A törvény azl inondja levíibb: „meg akker sincs he

lye, ha 62101626 а víiltól önmagára (azaz maga szlnnára)

vagy rendelményére adta volna ki, 65 62 elfogadó ellen

ugyanö maga 161116521606 keresetet.“ 2) Láthalni hogy 111

6 törvény különösen a sajál rendelelrei tukványt e neli ki,

merl lukványekban rendszerént ninesen 6 kibecsálónak az

elfegadón vállójogi viszkeresete, (48. §.) közjegi úten pe

dig beszàmitásnak természet szerinl mindig helye lévén,

innen elsö tekinletre azl gondolhatna valaki, hogy ezen ki

vétel àllalában megàll. De a többször mondollakból, s kü

lönösen az épen 11162011 1101уЬ61 ( 18. S) tudjuk, hegy illkibo

05616 azonegy személyhen rendelö is levén, mint ilyennek ke

resele van az elfogadó ellen, lehál ezen esel is az 611616005

1) “к. 1. г. 121. 5.

1101. 1. г‚ т. 5
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§zabály alà lart0zik,` azaz beszámitásnak váltókereset clien

М sincs helye st.

150. §.

A fizetrés foganaljai.

l. Az intézvényezettnek egyszerü elfogadâs és {ize

tés esetében а kibocsátón vàltójogi viszkeresete nincsen. ‘)

(Föntebb 49. §.).

2. „А névbecsülö a "МЮ kifìzetése által váltói, azaz

mindazon jogokha lép, melyekkel а váltótulajdonos él

hetne az elfogadó, a megbecsůlt és az elözök ellen, ha

а fizetés meg nem történt volna, feltéve: hogy az ovàs

tétel es annak közlése körül mindent, mit a törvény meg

kiván, pontosan teljesített“ ’) azaz részint а bemutatótul

elökért, részint, mint a névbecsülö intézvényezettröl mon

datott, maga eszközlött. 3)

„3. А szükségbeli útalványozott által tettfîzetés, foga

natjàra nézve, a névbecsülö àltal tett[`1zetéstulajdonságá

val (azaz váltójogokkal) bir.“ ‘)

Mind ezeknek alapjàt az elfogadásróli fejezetben már elóadtuk.

151. §.

Rövid összehasonlitása az elfogadás és

fizetés végettí bemutatásoknak,

Az elfogadás és fìzetés végetti bemutatás különbözik

egymástól:

I) “К. |. г. 87, |06. М. Az utóbbi 5. ugyan csak ад mondja világosau ,

hogy nz int\'zvónyezett az intózörc névbecsülés csctébcn (váltójogi) visz~

kcresclót ovás által tartja fenn: dc innen önként követkczik, hogy nem

névbccsûlés esetében nincs mit fcntartania, tehát nincs vìszkeresclo.

г) vxk. I. г. 115. §.

3) Lásd Fónlcbb а 145. ós |47. Бутан. lîgyóbiránt, az ovás közlésél is,

а mcnnyibcn mcg nem történl, neki Ко" cszközlcnie.

4) “К. | г. 114. §
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1. elfugadàs végett nem mindeniket kell bemntatni;

fizetés végett mindeniket (57, 58. §§.);

2. elfogadás végetti rendszerénti bemulatásnak határ

ideje 8 naptól kezdve a körülményekhöz képest másfél

év (116. §); a fìzetés végeltit rendszerént а lejárat

napján kell teljesíteni (|39. §.);

. 3. elfogadás végetti bemutatás уедет: akárkit meg

bizhatni (119. §.); a fìzetés végelti bemutató, jogait‘iga

zolni köteles (148. §.);

4. elfegadás végett а váltóban kitett lakhelyen kell

а válrót bemutatni (120. §.); fìzetés végettafìzetés helyén

140. .);

( б? elfogadás végett mindenek elött а legelsö meg

bízottnál (tukványzottnàl) kell a „мы: bemuta1ni(l20.§.);

fìzetés végett az elfogadónàl, legyen az tulajdonképi el

fogadó vagy esak névbecsülö (НИ. 5.).

Megegyezik egymással:

1. mindkeltö a vàltóhitelezö kötelessége;

2. mindkét bemutatás végett a váltóbirtokos _maga

keresi ГО! аж illelö személyeket;

3. az illelö ünnepeken а bemutatos egyikiránt sem

tartozik nyilatkozni (117, 112.§.);

4. haakár az elfogadás, akár а Iìzetés megtagadtalik,

‘аду пет úgy ajánllatik mint azzal а bemutatónak megeléged

ni kötelessége, mindkettönél ovást kell tenni(1‘21,1¿l3.§§.);

5. ha intézvényezett а Vàllót, névbecsülésböl1nagá

ra аж intézöre fogadja el, ‘аду а fizetést íigy ajánlja:

további bemutatásnak nincsen helye, de Ovásnak mindig

(122, из. 55.);

6. más megbízoltaknáli bemutatâskor avagy másféle

névbeesüléskor mind további bemutatásnak, mind ovás

nak van belye (122, 125, 134, 143. §§.);

7. a bemutatos, mind az elfogadás iránt nyilatk0z

ni, mind [ìzetni abemutatàs napján rendszeréntslegfólebb

12 óráig köleles (133, |45. §§.);

8. mindkettöre nézve а bemutató késedelmezése

ngyanazon következményeket (127. 144. §§.), valamint
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9. beiuutatos jogszeríi készségc ugyanazon foganr.

lokat (135, 150. §§.) szüli st. st.

NYOLCZADIK FEJEZET.

Az ovasról.

152. 5.

Mi az ovas, és mely esetekben van helye?

„Az ovas oly közliitelességii oklevél, melybena visz

keresetnek alapúl szolgàló történt dolgokrul tan1'ibizony

sag tétetik (60. §.); ugyan azért minden oly történt

dolgok irànt, inelyeknek bizonyitàsától a viszkereset fiigg,

ovástételnek van helye“ '); t. i. az iránt: I. liogy a be~

mutatás egészen a váltó lartalina szerent (az abban meg

irt szeinelynek vagy többi szernélyeknek, az abban meg

Ш helyen, idöben st.) történt, s ekkepen kötelességének

a váltóhitelezö eleget tett, de sükere nem volt, ‘газу nema

váltó tartalma szerént volt, маг idegen váltóban a meg

bizottak, àltalok, vagy helyeltök igért kötelességöknek, sa

tàt valtóban a kibocsatók a felmondás elfogadàsáról és lize

tésröl tett ìgéretöknek, nem tettek, ‘аду nem egészen tet

tek, ‘ты’ пет talàltatván, nein tehettck eleget. ’)

Ezen általanos elöadás több kiilönösb eseteket года! magaban,

melyek ugyan mind a mondottakra vitethetök, smelyeket mar

lïìntebb nagy részben (жду is elöadánk, mindazaltal nem fog

áltani, ha nêmelyeket itt is emlékezellie hozandunk.

I. El nem fogadási ovásnak szúkségképen van helye

1. Ii.1atiikvanyzott nem fogadja el a v£1ltót;vagy а bemuta

tosnak, lia mindjíirt azon okbul is, hogy elreszetl, vissza nem adja

1) vu.. I. r. |26. 5.

2) мышца , hogy az Alaptanban (60. 5) ez tieni mind дамой elö, azon

többször órinlett nézetemnól fogva , nc hogy itt niindenek összehalmo

zásával az olvnsó Iì.‘:_velii1(‘t szerfólött terheljem, hanem csak .1 fôlili

„нем ériiitsem. Az „та; modottakból most már mindent fog az ol

vasó éi1eni
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2. ha a tukvimyzett nem találtatik; ')

3. megllatulrnazott kepviselöje sem jelenkezik, уеду meg

Iiatalmazását igazelni nem tudja;

4. ha a tukványzott ведете! alá esett;

5. ha az elfegadó nem úgy fegadja е! шт! kellene, külö

nösen

6. ha más Iizetési llelyet ima;

7. a váltóban kitett fìzetési helyen а telepesnek nevét Г!!!

пет jegyezné;

8. ha а bemutatás парит legfölebb deli 12 óráig az el

fegadás iránt nem nyilatkeznék;

9. ha. késöbbi Iejáratet lrna;

10. he kisebb summára fegadja el, vagy részbeli fizetest

igéme, vagy а pénznem iránt kifegást tenne;

11. ha az elfegadáshez bármely feltételt kötne;

12. ha intézvenyezett a váltót akár intézóre akár más eló

zöre csak nevbeesiilésbôl fegadnà el;

13. ha töbl) ‚ее‘ szòcskával összekötött intézvényezett kö

zöl csak еду is az elfogadást megtagadná s a váltóhirtekes

а hemutatást a sziikségbeli ûtaltaknál is teljesitni kivánná;

1-1. ha sziikségbell пи!!! sem akarná, уеду пет а váltó

tartalma s az Маше szerént, hanem másképen p. о. malo

jának következöjére névbecsiilósból st. akarná а уши)! elfe

gadni, ely névbeesiilö ellogadó рейд, ki biztesitást adna, nem

találkezett.

A bemutate szabadságától гад; az evás: 1. ha. töhb intez

vênyezett „és“ szóeskável köttetik öszve, és valamelyik a. vál

tet elfegadni nem akamá, sziìkségbeli útaltak sem velnának;2.

ha elyan уз!!!) mutattatik be, melyet nem sziikséges, csak sze

had bemutatni, s el nem fegadás esetében evást tenni; 3. ha

abemntató azútalványezettak közt sert tartani nem köteles; 3.

nevbeesiilés esetében biztesltási viszkereset végett kiván akár

ûj evást tenni, akár biztesltási jegának fentartásátamár meg

elözött evási levélbe igtattatni.

I) Az ily ovásnnk „proteste in piazza“ „Protest in_1Ien Wind“ new „т,

magyanil nemtnlálási Маши!!! hihntnók.
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Sajilt váltúnál is van ovásnak helye, ha akibocsátó а felmon

(Из vêgett bemutatott váltòra. а „láttam“ szòt s felmondás

пар]!!! aláìrásával egyiìtt fóljegyezni nem akamá., ‘аду nem

találtatnék, meghatalmazottja sem jelenkeznék.

ll. Nemfìzetési ovásnak van helye

1. ha a föadòs t. i. idegen váltòban az elfogadò, legyen

az bár tulajdonkèpeni elfogadò ‘аду csak névbecsülô, ваш.

váltòban pedig a kibocsátó nem fizet;

2. ha oly váltòban, melyet elfogadás végett kiìlön bemu

tatni nem szüksêges, az intézvényezett nem fìzet;

3. ha az szükségheli ûtalványozott sem нм;

4. ha más fìzetök, p. 0. telepesek nem тетей;

5. ha bármely fizetô a Iìzetési helyen nemММ, sem meg

bizottja nincsen;

6. ha а fizetô meghalt, ‘аду csôdììlet alá esett, s az örö

kösök ‘аду gondnok fìzetni nem akamának;

7. ha a fizetés nem oly módon teljesittetik, mint azzal be

mutató megelêgedni köteles volna, különösen

8. ha.A a fìzeîó а summának csak egy rés'zét akarja iìzctni;

9. ha nem készpénzzel akar íìzetni, hanern más valamivel;

p. 0. más vàltóval ‚ útalvànynyal, ámkkal st.

10. ha kölcsönös követelését akarja beszámítni;

11. ha nem a váltòban ‘шеи рёп2петЬеп‚ vagy ez ki nem

tètetvén, hem ezüst pênzben akar ûzetni;

12. ha nem а íìzetés helyén akar iizetni;

13. ha. a ñzetès napján rendszerênt déli 12 Óráig nem

akarja a. íìzetést teljesiteni;

М. ha fìzetêst feltétel alatt ajánljä;

15. ha az elfugadó vagy nèvbecsiìlö a tölök дуэтом s be

mutalótul elfogadott részfìzetèst sem akarják teljeslteni;

16. ha intézvényezett а ñzetèst csak névbecsülésböl ajánlja ;

17. ha utalványozott a kifìzetést az ûtalványozó következöjé

re névbecsiìléshöl ajànlja., oly névbecsülö pedig, kinek ßzetése

által több elözök mentesůlnènek, nem találkozott.

18. ha azon esetekben, midön а törvény letételt parancsol,

а fìzetöa ‘мы: egêszen, ‘аду rêszbvn megtagadja;va,9,§Y
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19. feltétel alall akarja teljeslteni;

20. ha az, kinek a ‘МЮ egyik példíinya elfogadás ‘(едет kli

detelt, ezl kiadni nem tudja, чад‘ пет akarja, vagy elfegadta

lását elrnulaszlotta, s mind ezek állal a lizelús meglagadá.s.’1ra

okol szelgallalott. I)

A bemulaló szabadságálúl ñigg az ovás létele: 1. ha а lát

ulàni М“) elfogadása mellé a kelel ki nem télelell, és а mia)

denes а fizelést azonnal kivánván, ez meglagadlalnék; 2. ha

az izraelila, midön a lejáral szaballijara ‘аду iinnepére esik, az

elötli napon délutáni 3 óráig nem lizelne.

Ezekból интим; ki ellen tételik közvellenûl az evás; mindaz

àltal ne feledjiik,hegy az evás végczélja a. viszkereselijeg fen

tarlàsa az elözók ellen, tehát az közvelöleg ezek ellen lúlelik.

1) Ninesen а mi vállójegunk szerinthelye nómcly más ováseknak ú m.

1ör. Kö zbenj árói 0 v ásn л k (Interventions-Protest _ mely

szerinl а közbcnjńrói \n{zyis névbecsiilôi elfegadás vëgett а már egyszer

ellegadzis vagy тем hiányában (днём! evás ulán újra kellene ovást

lenni), merl az Vtk. l. r 131. 5. alalt világesan mondja ‚ hogyha а

vánót valamely névbeosiilö ellogadná , az ovási oklevélbe ennek neveés а

lörlént ellogadás kilélcssék, itt pedîg csak az elsó ovásról van szó. _

2. Elözöi ovásn ak (Gegenpretesl _ midön vnlamelyik elözötůl

el1'\gte'lel kivánlatik , lehál ez owìs közlese helyett volna), тег: törvé

nyûnk nz elôzôkre nézve esupán az ovas közlésel parnilesolja, különben

is ott van ennek leginkább Iielye, hol a viszkercsö az elözök elleni

viszkereselben sort köteles l.1rt.1ni, és Еду ovással kell bebizenyitni,

hogy melyiknél voll már; а mi nálunk szinle nem úgy van. _

3. Bizlositási ovásnak, (Sieherheil- ‘аду Securitäts-Protest_

midön ellegadás ulán, de mög Íìzelés ideje elólt az elfogadó megbu

kell); merl ezen különös esetröl váltójegunk seholsem emlékezik; azon.

ban сад‘! ulán, Мг lejárat elött az ily bukoltnál vagyis [блюде gend

nokzinál mind a ниш; végetli bemulatás, mind pedig, mint clôre tud

hatni, a “имён meglagadásáiiak eselében, az ovás helyén wm, men сада

eselében minden követelés az elôzôk irányában is lejártnak tekimendöî

v're|m.'k “т. щ. 23-11. me/a.

4. Elévúlés elleni ovás пай, minthogy törvényünk szerinl al

e|1'v\'|l1"s csak löiv1’nyes keresel-intlitás állal szakaszlethatik félben. __

Vtk. l- r. 205 5

13
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|53.Ki által kellaz ovásttenni?

„Az ovást oly helyeken, hol váltótörvényszék vagyon,

az e végett kinevezett vállójegyzök àltal —

Egyéb szabad királyi vàrosokban és oly mezövár0sok

ban, melyeknek elsö birósági hatósággal felruházott rendes

tanácsuk vagyon, nemesek és nem-nemesek ellen különbség

nélkül, atanácsbeli jegyzö által —

Más helyeken pedig megyékben,bárki ellen is az egyik

megyei szolgabiró által kell megtenni.“ I) Kik mind

nyàjan „ha az ovásróli szàbàlyokat bármi részben is `nem

teljesitenék, а váltótszék által megitélendö kúrpótlàssal tar

toznak s ezen kivül aváltójegyzö ismétlés ‘аду пеш fìzet

tetés esetében а váltójegyzöségtöl is elmozditatik“ 2)

Aküllîjldi tòrvényeket illetôleg Francziaországban és Németall`öl

dön a vàltójegyzöhöz meg más két tanû, ‘аду más jegyzö

is kivàntatik; Austriában, Frankfurtban, Nürnbergben tanúk nél

kůl, de nem más mint aváltójegyzö vehet ki ovást; Dessauban,

Poroszországban, Weimarban más törvényszéki személy (Ge

richtsperson) is. Treitschke. Protestation. §. 5.

154. §.

Mikor? és hol?

„Váltótörvényszeki helyeken és más városokban leg

fölebb 24 óra alalt

Egyéb megyei helyeken pedig legfólebb 8 пар alalt7

meg kell az ovást tenni, különben az törvényes erö nélküli

leend (s késedelmet vonand maga után). '

I) Vtk. I. r- 127. б. — A vállójogyzônek másuti, mint az illetò váltószék

helyén, az ovást vóleményem szerónt nem lvhct oszkiiziiliiie, mort а tör

vény más helyekról is elég gondosan tett rendclésl . s ezeknél a wiltó

jegyzôket épen nem omlíti.

1) 1844: vl. в. 9.
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Ezen hatàrídö mindenkor a bemutatàs napjàtól déli

12 órától számítatik.“ l)

A helyre nézve a mondottak s természet szerént is а

vállóban kitetl tizetési helyen kell azt termi, а 1101 1. 1. а

bemutatásnak kellett történnie; innen ha külfóldieknek Ma

gyarlionban vagy magyaroknak külfóldöli az ovàs körüli

kötelességeik forognak kérdésben, аж ovástétel iránti el

járàsra nézve is mindenjogbeli következések afizetés helyén

fennàlló rendeletek szerént itélendök. ’)

155. §.

Mimódon?

„Az ovàs kivétele végett felszólitolt jegyzö ‘(аду 101‘

vényes személy tartozik“ azl, mit а Ье111111а10 tön, ismé

10101, tehát

1. „halasztàs nélkül személyesen azen helyre, hol fize

tés, (vagy felmondás) "аду elfogadás végett а váltót bemu

tatni kellett, elrnenni;

2. 011 а vàltónak elfogadás (vagy felmondás) ‘аду lize

tés végelti bemutatását az illetö bemutatosnál ismétleni,

és 11а tagadó vàlaszt nyer, ennek okàt megtudakolni;

3. haazt,kinél а bemutatàsnak történni kell, 11000 nem

találná., holléte irànt а hàzbeliektöl kérdezösködni és fele

letöket fellrni (de másutt is keresni nem); ha pedig а ke

resett személy ажоп háznál nem laknék, lakását fólkeresni

(mivel elsöben nem is lakásán keresle) s 11а feltalálni nem

tudnâ, ezt is az ovàsìoklevélben 1`òljegyezni.“ 3)

156. S.

Az ovńsi eklevél kivántatósàgai.

„Az ovási oklevélbe а bemulalásnàl történt minden

dolgok, ú. m. következök jegyeztessenek löl:

1) vu.. 1. г. 121. 5.

2) vreliszék 1815. jiinuár ан. 11190, |692, 1692, 1693 es 111111. 11.. 11.111.

з) vn.. 1. г. |28-130. м. *

I3
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1. nevei azoknak, ki részére s ki ellen az ovás

tétetett;

2. felszólitás a az eljàró törvényes személynek,

s válasza annak, ki ellen ovas tétetett, ‘аду Iöljegyzése,

hogy nem vàlaszolt шагу а vàltóban kitett, vagy tudva

levö szokott lakóhelyén sziikséges nyomozás ulán sein

talàltatott;

3. az ovas kelete ú. m. (vàros, helység) és idö

(nap, hónap, év);

4-. а vàltónak másolata az elfogadàsok, hât

iratok-, kezességek és egyéb minden reáirott jegyzékek

kel;

5. alàirása az eljáró (ovást végrehajtó) törvényes

személy nevének és hivatalának, hivatalbeli vagy illetöleg

(шт. а szolgabirónal) tulajdon peesétc mellett;

6. ha a váltót valamely névbecsiilö elfogadná,

annak nev e és a történt elfogadíis kitétessék“ I)

7. „ha kivántatnék, az ovàsi levelen löljegyeztessék

mind azon nap, melyen az ovas kivételére az illetö tör

vényes személy felszólitva volt, mind pedig azon nap

is, melyen az ovatlevél az ovàstevönek (Protestwerber)

kezéhez adatott.“ 2)

Ovási oklevél példàja.

Ваш Fererwz (та! megkeresletvén , kb've1kezö vdllól:

,I’o2s0n non. 11-dikén 1844. _ Ér 1000 fr! e. р.

December 20-díkán. 1844. /îzessen bn ezen elsö' vdltóra

Fekete J. úrnak vagg renllelmé/igesériek forintokban egg

ezeret, /’0rz'n{ja't luirom eziist lzuswsáral. Érlékéröl meg

eggezlünk. Es tegge nekem .s2~a'1110la'sba , ludósilrdng nélkül

Feltér János úrraPe.s‘1en.

Szükség eselében S-zel .1li/uilyru Pesten.

‘Фил’: B0/di.

1) Vtk. I. r. 131. 5.

2) vu.. 1. г. 1:16. 5.
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El/'ogadom Fehér Ja'nos‘

E klìcetkezó Íuiliratokkal .'

,Helyetlem Bodo Péternek magy rendelményesé/Lek. Gyó

rb'1£ november 16. 1844.

Fekete János.

Kánya Ради‘: vagy rendeletére. Ertéket ведет. Esfuer

gom noe. 2.9. 1844.

' Boda Peler.

Ваш Ferencznek cagy rendeletére

Pest. december 5. 1844.

Kánya Pdl‘ I)

/telg/ben Jose/`pz'aczon 60. szdm ат“ lakó Fe/zér Jdnosndl

Диета végetl moz' napon bemutalnom kelle!! пота, mit azon

ban nem tel/'esz'll1e1lem, meri othon nem volt, сайта

pedig /tolléléról nem tudott. Ezennel bízonyítom. Pesten

1844. december 12díkén

(P. Н.)

Aranyos Bálinl s. k.

a peslz' elso' vállószéknél cálto'/'egyßö

Iiïedntatott december 12-dike/1.

Iüalùllott ugyanakkor.

lffoyanaz mín! /`l)'nlebb.

Ezen orde meglétele utdn szinte Burda* Ference kéresére

Szél .11z'lza'l_1/ sziikségbeli ‘Лада! а Bálcánylzlczdban зам! la

ка’! ‚ [тиф/Мал (bureaujában) szinte fïilkeresvén, az lmént

стадо“ cdllól as oedssal едут!‘ elfogadás végelt neki eló

mulattam, de ó' ее! meglagadla, azi felelcén, „bogy a meg

Мед I1'ova'cs Войди‘! semmi legkisebb eiszonybazz nz`ncsen,“

mit eeelmel bizonyitok.

ш: december 13-dikán 1844.

(Р. H.)

Arrmyos ваши "

mint fdnlebb.

I) А ‘мы 1-gész атомы! kiilön az evatlevél végére vagy hátárn is !г

!1а!п!.
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157. 5.

A jegyzönek az ovási oklevél kiadalása

és jegyzökönyvbe igtattatàsa

körůli kötelességei.

„Az ovási oklevél az ovàstétele után

l. idöhaladék 110111111 az ovást 1016 számára eredeti

ben kiadatik (rnég pedig 111111у1 ~párban, a. mennyiben

ovástevö kívánja); ezenkivůl

2. egy kiilönös, e ozélra szolgáló jegyzökönyvbe

iglattatik 05 megszámoztatik, vagyis folyó számmal meg

jelöltetik; `

3. а. jegyzökönyvekböl а 1111011 01115011 másai késöbben

is bármikor, ha kivántatik, hiteles formàban kiadatnak.

Maga pedig ezen jegyzökönyv selyemszállal öszsze

varrott, a selyemszàl végei az 111016 halósagi pecsétalâ. vé

1011011, 05 lapjai számozottak legyenek.

Ily ovási jegyzökönyveket kell pedig tartani min

den illetö hatóságoknńl ú. m. 1. vàltószékeknél, hova

a valtószéki (váltÓ) jegyzö -; 2. rendezetl tanácsok

nál, hova. a tanácsbeli jegyzô -; és 2. vàrmegyéknél,

hova a megyei tisztviselök (szolgabirák) által kivett

ovàsok szórul szóra beigtatandók. Mi végre ezen leg

utóbb emlitett törvényes személyek (1. 1. szolgabiràk) 112

általok kiszolgàltatott ovàsi okleveleknek egyik eredeti

példányát minden egyes esetben az nvástétel ulíln leg

Fólebb 8 nap alatt az 111016 megyének bemutatni köte

lesek;“ I) a váltószéki 05 1111051 jegyzök 10111105201 52010111

111510111 bemutathatják 5 Ь0п1111а1111 kötelesek.

„A váltótszékek mindegyik váltójegyzöt (is) hiteles

’ alakú jegyzökönyvvel látják el, melybe 02 az általa ki

velt ovásokatidörend szerént beigtatni és ezen jegyzököny

veta vàltótörvényszeknek évnegyedenként bemutatni 1111‘

1021|‹.“ ’) Egyébíránt а víiltójegyzönek kiadandó könyv 11110

10511050011 а jegyzö dijtfîzetni köteles. (Vfeltszék 1845. tart.

‘) vue |. г. |32, 133. gg. 

э) 15111 11. 4. ç.
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l3d. |82. sz.). Ezek szerinl az ovásokrul két rendbeli könyv

vezeltetnék, egyik a vállótszékeknél, màsik ez egyes váltójegy

zöknél. Merl az ùjabb törvény a régiebbet csak pótolja, nem

módesílja.

158. §.

Lehel-e löbb sz emélyek ellen tell ovásl

еду okl evélbe igtatn i?

„Ha u gy a n a z 0 п h e l yb e n löbb személyek ellen

az о п е g y v àl l ó miatt téletnék evás, az egymás ищи ki

vett ovàsok ugyanazon oklevélbe igtattassanak; azl azonban,

a mi az elsö ovatban mar feglallatik, példàul a belnutatott

váltó lnásolalát, a következö evásekban ismételni nem sziik

séges; ezen esetben az aláirás és pecsét is az oklevél vé

gén csak egyszer tétessék fel“‘ ') De ha az elsöhbek ниш

is feltételik, mint felösleg leljességgel nem árlhat.

lll azen kérdésttehetné чаша: hogyan lehel löbb személyek el

leni от: ugyanazen oklevélbe igtatni, midön mar az elôbbeui

megbizeltnak evalolt váltòl, тем: a. «мы ovatlal едут: voll

köleles a váltóbirtekos bemutalni? _Felelet: Иду hogy ugyan

azon ovási levél végére többek is felytalólag löljegyeztelnek

p. 0. а lönlebbi evás végén: Ezen omis meglétele ulán st. Sl.

(lásd 156. §. végén.). Ez ищи jönne_ meg például:

Qqyancsak december 12-di/:én a vzillótulajlíonossal együtt

Füst0"s Видя! elótlem meyjelent, és névbecsülésból a ki/lee

lést ‚ушами ‚ а váltólulajdmws Ваш Ferencz решу ki/e

lentetle, /¿ogy b¿‘~z.l0sz'ta'sz' m'szke1'eselétfen¿al'Ua.

‘Ф?! mín! [шефа 3)

(P. H.) _

Aranyos ваши, г. k.

mint ГМ.

I) Vlk. l. r- 134 5. _ Ha a váltójegyzó s más törvényes személy az alá

irásl es peesétet csak egyszer akarja fóltenni, ezt véleményem szerént

akker, midön а váltótulajdenes, tehát a váltójegyzů is sort tartani kö

teles‘ és Еду minden bemulatos leljesen fólkészitelt ovallevelel fog eló

kémi, azl úgy is eszközölheli, ha az elsö evásésaz aláirás között а leve

len még annyi üres helyet hagy, hogy ezen a löbbi ovás is, ha так

séges leend , elférjen.

2) Kůlfóldön régebhen szokásban ,velt lwovatlevelek elebe Ну forma beve

„мы imi:
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Jegyz et. „Minden ovásnak küzlönf, liabár ugyanazon еду

okleveleu több foglaltatnek is, dlja két peng ö I' 0 rint;

ezenkivůl a netalan sziikségelt kocsibér meg1eritendö.“‘) Mint

hogy рейд а viszkeresetkor egyèb bebizonyítandott költségek

közt az ovásiak is megfìzetendókz czé-Iszerûleg teszi az eljaróÍ

törvényes személy, ha ezeket is az ovasi oklevélre tiistént löl

jegyzendi.

KILENCZEDIK FEJEZET.

A viszkeresetröl.

159. §.

Mi a viszkereset?

„A viszkereset a váltó tulajdonosának (vagy meglia

talinazottjának) azen joga, melynél t`ogva“ a jótállóktul

(36,41. §§.), vagyis idegen váltóban „a forgatóktul, és az

ntézötiil“, akármimódon el nem fogadott váltö summàjának
I\.'iri'ilékival едут: vagy „kiIlzetését, vagy biztosit.ásńt“ a ki

inem tizetettnekpedig (зари váltóban is a forgatóktul) min

dig kilizetését „vàltójogilag kivanhatja.“ 2)

llt a törvényben adott fogalom kissé bövebben s magyarázólag

adatik elö, a miketya mar föntebb többször mondottakbòl min

denki fog éiteni.

Kiilönösen emlékezetbe hozom itt, a mi az Alaptanban (64,

65. §§.) mondatott a viszkereset felosztasára nézve, hogyt.i.

a viszkereset legelsô felosztassal 1. elnemfegadás 2. neinIize

tés miatti; másik felosztással pedig 1. biztositasi, elnemlogadás

Urunk születésc ezer nyolezszász harminczkettedik évében, róinai adó

szám ötödikón, február 16-kára esö esiitörtökön, Beesben, Austriában,

Ö Császári s Apostoli I\'irály1` Felsége Elsö Ferencz uralkodása alatt: NN.

által megkerestetvén, st

I) Vtk. I. r. 135. 5.

'’) “К 1. г. |37. 5. I.
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de névbeesülés esetében, 2. kesztìzetési mind elnemfegadás

mind nemtizetés esetében. Bövebben Не‘! aláhb.

160. S.

A viszkereset feltételei; kiilönösen az ovás

közlése.

„ A viszkereset következö (hárem) feltételen alapúl“:

1. ha а váltó bemutattatelt, de a bemntatàsnak kivánt

sükere nem velt, azaz „а уа!!6_ е! foga dàs а у agy k ifi

z eté s e egészen vagy némely részben m e g ta ged tat ett,

äagy nem a szeréut ajánltatett, miképen azt а törvény ren
e icc, I

2. „ha ezen tekintetböl anna k i dej ében evás

t é I et e t t“ ;

~ 3. az ovás közölt etett, vagyis „azen fergatóknak

és intézönek. kik ellen a váltótulajdenes viszkeresetet akar

támasztani, kellökép tudtekra adatett.“ I)

А két elsöbb pent a fóntebb mendettakban та!‘ böven

kifejtetett, itt csak az utelsórul szólandunk. Tehàt

Az ovás közlése háremképen történhetik,t.i.

Az evàstevö az evàst eszközölheti:

1. postán;

2. illetö hatóság utján;“

3. magán uten is ’)

I) I. r. 138. 5 - Illinthogy azen elôzöknck kik а bemutatonnk а váliòt

viszkereset utján biztosìtotlńk, vngzy kifìzettök, sajzit elözôik ellen kétség

telen keresetök vngyon. innen szükséges, hogy a bemutntó az evást meg

по!‘ elözöinek is tudtokra ndta legyen, kik ellen viszkeresetet akar

Iámasztani, kiilönben, аду látszik, joggal fogják azok а kielégitèit meg

tagadni, hanemha (ваш: úrnak igen Марсе vélemŕnye szerént az állapi

tatnék meg, hogy а váltót bevziltott elözô is azt еда! elözójének bemu

tassa s kinemíizetés esetélien szinte ovatoltassa. счет: Ferencz:

Magyar Váltójeg. ll. kiadás 74. 5 _ l

2) Vfeltszék 1841m:|rt. 18- d. 65. szám Hétsz T. 184|- april 13-d. 1-nó

szam. 
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„Ha a közlés posta àltal tétetik: az ovási oklìevél azon idö

elforgàsa után, mely kivételére vaqrendelve, (154.§.) a hely

beli s ha ott postahivatal nincsen, а közelebbi elsö postá

val meginditassék “ Hogy az ovási levél , mint pénzküldé

seknél szokott, a postàn tétessék levélbe s úgy pecsételte

sék le, és foglalatja reá vagy z}vételiratban (recepíssében)

is röviden ГбЦе3уе21еззё1‹„а21 hiszem, ketségtelen, mert kü

lönben nem lehetne azt bebiz0nyitni;ha pedig ezt a poslák

nem tennék, legczélirúnyosb hogy vàltójegyzö [еще azt

postára s vezesse jegyzökönyvébe, kinek bizonysága e rész

ben is hitelesnek elfogadtalik ')

„На pedìg nagyobb biztossàg okàért hatósági út vá

lasztatottz az ovàstevô köteles

l. folyamodó levél mellett az ovatot annyi eredeti pár

ban ’) bemutatni, a mennyi személyt értesittetni kivàn;

2. а folyamondást az illelö (ú. m. vàltószékhöz, ta

nácsboz, megyéhöz) szinte а Гбп1еЬЬ1 idö utàn legfólebb

48 Óra alatt benyujtani.“ Ч

На а tudósitandó elözö helyben lakik, igen természe

tes. hogy a közlés nem postàn, hanem а hatósàgi “аду

magán úton fog eszközölteîni.

„Annak bebizunyítása, hogy akár az egyik, akâra má

sik annakidejében valósàggal megtörtént, ha bär а kézhez

adàs történetesen elkéselt volna is, a viszkereset meginditá

sának igazolásàra elég.“ ‘) ’

Azonban ha az ovás magàn úton közöltetett, az an

nak idejében (azon idö alatt mintha а fóntebbi valame

lyik módon történt volna) eszközlött valóságos kézbes€

tést р о. váltójegyzö által, kell bebizonyitni, mert ki a

törvény kedvezését nem hasznàlja, anuak teljes bizonyi

шага van szüksége.

I) Vfeltszék 1842. oct. 27-d. |094. sz

2) A Váltótk. II. r` 46. 5-ában másolat érintetik, azerta vtszékek eztis ele

gcndônek tarlják. Vfeltszék 184l'1ng. 2d. 301. Hélsz. Tábla l8M.sep1.

4d 9- sz.

а) Maga a tórvényes testülel oljárása a Második részben fog elòadatnb

1) I. r. 139-|41. М
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|61. ё.

Viszkeresö és avàltóadósok jogviszonyui.

A viszkeresetre nézve a vállótulajdenos és а váltóa

dósok közt nevezeles jogviszenyoknak van helyök:

l. Ajótállókat illetölegz

a. „а váltótulajdonos sort lartani elözöi közt nem kö

leles, hanem szabad vàlasztása szerinl azl akármelyike ellen

indilhalja, ha vele az evást közöltelte“;

b. „a forgatók és váltónak kibecsátója egymàsért és

együttvéve kölelezletnek.“ —

„Ugyanez д" mindazokra, kik valamely társasági be

jegyzetl kölést aláirnak; ily esetben elég az ovást csak a

czimvezetônek adni штата.“

2. А föadósekal illelöleg:

„A viszkereset az ellegadó (valamint sajál váltóban a

kibocsátó) kötelezéseit fel nem benq'a,“ ‘) s ezek ellen

mind annak, kinek birlokába а УЫЁО VÍSZk6|‘8S8t ulján jutoll,

vállójegi keresete leend; kivévén idegen vàllóban a. kibo

esátót , kinek az elfogadú ellen Alaplanunk szerént (48. §.)

csak közjegi keresete van.

3. Mindeniket illelölegz

„A vállóhìtelezönek szabadságában Ы! а váltó kib0osá.

lójàt, а forgatökat és elfegadól, inindnyàját, ‘аду közûiök

többekel azonegy kereset alá venni, vagy pedig keresetét

akármelyik ellen kiilönösen indítani; ’) de а mit a névbe

csiilök és elözök viszkereseléröl csak megszoritàssal kell _

érteni, merl ill a kövelkezök s illetöleg nevbecsiilt követ

kezöi ellen (54. §.) sem egyenkenti sem egyetemi kereset

nek ninos helye.

Mind ezeket az Alnptanban (kìilönösebben a 68. §-ban) kelló ‘

leg felvilágosilnllam.

Y 1) 1. г- 112-11-1.55.

г) I. г. 155- 5.
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162. s.

Az el(5zök`|emonhatnake az ovásról.

szokásban van kivált a franczia üzéreknél ') részint

költségkimélés tekintetéből, részint azért, bogy az ovások

által híröket s hitelöket csorbítatni ne engedjék, akár úgy,

mint kibocsátók. akár úgy, mint forgatók az ovás vagy

költségek ellen visszautasítás esetében magukra nézve a vál

tón kivételt tenni, ily formán: vissza ovás nélkül(retour sans

pro/dt), vagy: vissza költség nélkül (retour sans frais).

Kérdés: a magyar törvény szerint lehet-é ezt tenni, s mi

foganatja volna? -

Hogy tenni lehet, kétséget nem szenvedhet, mert a

váltó tartalma törvény, vagyis a kötés (tehát a váltói kötés

is) törvényt szab a kötő teleknek.

A mi foganatját illeti, minthogy a váltótulajdonosnak

okvetlen kell arról bizonyságának lenni, hogy a váltó

kellőleg el nem fogadtatott, vagy ki nem fizettetett (60. §.):

ezen esetben az említett kivétel józanúl csak azt teheti I.

hogy a váltótulajdonos szabadságában áll más bizonyságot

is használni nem csak ovási oklevelet, p. o. ha az elnem

fogadó maga adna arról tanusító levelet; de mind e mel

lett joga leend a váltótulajdonosnak ovással is élnie , csak

hogy ennek s közlésének költségeit a kivételtevő megté

ritni nem fogja; azt is teheti 2. hogy ha az ovástételben

vagy közlésében késedelem történt volna is, ez ellen kifo

gást nem tehetni.

Hogy más előzőkre nézve, kik ovás ellen ily kivételt

nem tettek, az ovás és közlése múlhatlan, érintenem

alig szükség.

l) Eincrt. б. 49.
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163.5

Biztositási viszkeresetnek elfogadás hiány:'1

ban, egyszersmind névbeesülés esetében

van helye, némi kivétel és

fe11é1me11e11.

„A viszkeresel tárgya: vagy biztositás, ‘газу késztize

tés,“ ‘аду néha mindkeltö is együtt (138. §.).

„Biztositàsi viszkeresetnek (közönséges elfogadâs hiá

nyaban de egyszersmind) névbeesülés esetében van helye.

Kivétetik

1. ha maga. az intézvényezett a kiboesàtóra név

becsülésböl fogadta el a vâltót;

‘L ha а. màsképen, vagy más névbeesülö màr adott

biztositást“ '). Ezen utóbbi esetben а vàltóbelnutatónak

minden viszkeresete elenyészik. ’)

Ezen biztositási víszkeresetnek múlhatlan feltétele, hegy

annak fentartását а bemutató névbecsülési elfogadásnál

azonnal kijelentse és az ovási oklevélbe igtaltassa, kü

lönben elmulasztása lemondàsnak tekintetik I")

164. §.

Á biztosltůsmódja irànti egyezkedés.

A biztosítás irànt a felek t. i. a váltótulajdonos, és a

megkeresett elözö vagy elözôk (ha az óvàs velök annak

idejében közöltetett) egymással értekezhetnek, s akàr

mely biztositàsban p. о. kezességben is megegyezhetnek

de „ha meg nem egyezhetnének: a biztosltandó summa

‘газу készpénzben "аду ingó zálogr âltal tökéletesen fó

döztessék. Ha pedig a gondviselés helyére nézve lenne

közöttük különbözés, az adott fódözet birói kézhez tétes

1) I. r. 145, 146. 55. l.."1sd az Alaptant (65.5)

я) I. r. 83 5.

8) I. r 82. 5.
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sek le; vagy ha (azen lödözet) ily letételre alkalmas nem

Ienne (p. o. szekér, ló s egyéb állatok), annak gondvise

Iö törvényesen rendeltessék.“ ’) '

105. §.

A biztositàs foganatjai.

A biztositàs részint újabb jogviszonyokat szül, részint

a régieket meghagyja.

A biztosított vàltóhitelezöre nézve új jogviszony:

„A biztosítás végett (kiilönbség nélkül akàrhol) letett,

vagy törvényesen lezart értékre a hitelezönek váltói z à

loga 2) vagyon, ha bar ez nékie nyilvan kötelezve nem

volna is“, meg pedig“ a váltói kötelezéstöl fogva, ú. m.

„forgató ellen a forgatmtinynak , az intézö ellen a váltónak

keltétöl.“ 3)

Régi jogviszonyz

„A fizetés végetti bemutatás törvényes kötelességé

töl a váltótulajdonost az adott biztosítás sem menti löl“ úgy

hogy „ha kesedelmes volt, mind a nevbecsülö elfogadó,

mind a bemutató elözöi, bar biztosítást adtak, a Iìzetés alol

feloldozlatnak.“ ‘)

A biztositas végett megkeresettet illetö jogviszonyok:

1. „A biztositás végett megkeresett elözönek szabad

ságàban áll, a váltót járúlékival együtt (67: Ё.) vagy ege

1) |_ r, 117. 5. _ Ilogy a födözet a fìzetès hclyére szállítassék, ez sein a

dolog természetóben (mert itt meg nincs Iìzctés, hanem csak biztosi

tás), sem a törvényben nein alapszik, kivévóii ha a megkeresett elözö

a váltót magához vzìltani akamá, mert ez máiffizetés volna, a midón

már .1 váltót is magához veendi

' а) Alább részletesben elöadatik.

ii) vu.. 1. r. 148. 5.

4) Vtk I- r. 152, 153. 55. Mert abiztositás csak .1 miatt adatott, hogy az

elfogadás kellôleg meg nem történt, _ s 1‘ váltót hiztositás után is lize

tésig a tulajdouos magánál tartja (65. 5.)
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szen kilìzetni s magáhez vàltani, I)  s ily fìzetönek kö

vetkezöi a kötelezéstöl (azaz mind a biztositàstól mind a

fizetéstöl egészen) mentesíiltek, I) —- vagy pedig a kivánt

biztesitást teljesitni.“ з)

3. ‚‚А:0п elözö, kia váltót egészen magáhez váltetta,

köteles azt lejáratker а (névbeesülö) elfegadónńl Iizetés

végett a törvényes idö alntt bemutatni.“ 1) Mert a valtó

kilizetése által а: б kezéhez jött а vánó, б lön váltehi

telezö, s mest márö köteles а teendöket, teliát nemtìze

tés esetében ovást is st. tenni.

Kérdésbe jöhet: Vajjen а biztesltò vagy a váltòt Fóntebbi móden

kiñzetö élliet-e elözöi ellen biztesltási yiszkeresettel? -

Kétségen kivůl. Men ó mindazen jegekba lép, melyekkel

a váltótulajdenes élt 6 ellene s melyeknek eleget tett; а топ

dott törvény is csak а következôket menti fel a. kötelezettség

alòl , tehát az elózöket nem; alább °) pedig a törvéuyminden

biztositónak világesan viszkeresetet tulajdonlt. -

De hátha az evás azen elôzôvel, ki ellen biztesitó akar visz

keresetet indltani , nem közöltetett? - `

Akker, veleményemmel bemutató elózôjének nines jega biz

tesítást adnia (160. §.). Innen minden biztosltó, valamint ati

zetö ügyeljen агга, ha vajjen а bemutatò az evást minden ó

elôzóikkel közlötte-e г es ha nem: a bemutató а: оуае köz|esé

ben kèsedelmet követett el s a viszkeresettól elesik.

I) Minthogy viszkereset utján а viszkereseti költségek is megtéritendôk, az

ily beváltás Iegnlkalmasabban vagy váltóra írt nyugtatványezás, уеду visz

“то 1!!!а! törlénhetik.

2) Mert ez egészen hnsenló еее! а!10:‚ midôn a váltó valamelyik elôb

bi forgatóra újrn fergattatott (109.5), elôbbi következöinek ó szinte jót

állással tartozik, vagyis mind a követelés, mind a штабе egy sze

mólyben egyesíilt. _

3) Vtk. I. 149, |50. 55. llogykifizetés esetében nemcsak а fóntebb elszám

Iált okleveleket, hanem а mennyiben а beváltás birói batárezat követ

keztében történt, ezen határozatot, röviden minden а viszkcresetet bi

zonyitható leveleket magához veheti, её! kell vennie, alig szíikség eri"

tenem.

1) Vtk. I- г- 151. 5- összefúggésben а: 1. г. 101. 5-kal

е) Vtk. I. r. 189. 5.
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166. §.

Készfizelési viszkeresetnek mind elfogadàs

mind fizetés hiányában van helye.

`„Késztìzetésre indítandó viszkeresetnek van helye

1. Elfogadás l1|'ányzä\banY

а. ha a megbizottak, t. 1. „az intézvényezett és

szükségheli útalvànyozotl 11 váltót 01110111 fogadtàk, (“аду

пет kellöleg fogadták el, névbecsülö pedig nem ta1àlk0

zou“ (65. §. ')

b. „ha а váltó csak részben fogadtatott el, a mi

dön természet szerint a viszkereset csak az el nem fo

gadott részre terjed“ (138. §.). 2)

2. Fizelés hìányában

„ha a íìzetés egészen "аду részben megtagadta

1011“ (143. §.). Kivétel: „ninçs helye а iìzetési viszkere

setnek, ha valamcly váltó а biróságok által attól, kinek

kezénél vagyon, léritvény 111011011 elvétetik; ') mindazáltal

ha а vàltósumma birói kézhez le 110111 10101011, а bemu

tató az elözöklül biztosítást kivànhat.“ ‘)

I) Nem mìuden váltójogász és vállótörvêxly ösméri el azon clvet, hogy a

vállótulnjdonosnak elfogadás teljcs hiányálran is joga volna tüslénti visz

keresctre. -- Mert azt tartják, hogy а jótállók csupán azért állottak “0111а

jót a váltó tnrtnlma szerint , hogy fìzelés idcjekor а váltò 111111е11е1111‚

tehát Íìzetés ideje elött 110111 101101110 jogn váltótulajdonosnak a viszke

resethöz bár a váltó el neln fogadtatott; annyival inkább, hogy méga

Íìzetés idejeig a megbizottak vagy еду, vagy más okbul más gondo

latra is IÍöhetnek s lejáratkor fìzetni készcknek nyilntkozhatnak. Mi

ezekkel, mint az Alaplanban (65. б.) láthaló, nem tartunk A magyar

váltójoggal többé-kevesebbé egyezöleg az el nem fogadott váltóra nézve

is iìzetési viszkeresetet állapítnak az angol, austriai , boroszlói, dán,

dcssaui, porosz, st. törvények. Treitschke. llcgress vegen Mangel An

nahme. §. 3.

2) Ezen snbályok egészen következetességben állanak a törvéuynek fón

tebb (Vtk„ 1- 1- 99.1) 011011 azon szablyával, hogy az el nem

fogadott válló az elözôkre nézve a mennyiben elfogadva ninœen, az

ovástétellel azonnal lejárt.

з) Tcrmészet szerìnt , mìvel a váltó nincs is kezébon, e nélkůl pedig a 11

201ёв1 vìszkereset nem is gondolható.

3) vlk. 1. г. 151, 188, 139. м.
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|61. 5.

A fizetési viszkereset határidejében

megk iilönbözletendök.

Minlhogy .1 fizetési viszkeresetet а lörvényes idö

alatl kell megindilani, kiilönben elenyészett: ‘) tehát

nagyen szükség tudni: 1. mennyi a távolsàghoz képesli

határidö-; 2. atávels:'ig bonnan számítatik; З. magaaha

láridö micsoda naptól számltalik? ' `

168. §.

Mennyi a viszkereset mcginditására

kiszabelt halárildô?

„A viszkeresetlevél az illclö törvényszéknek benyuj

tassék 2_) leglölelib 8) `

а. het nap alatt, ha а viszkereset ugyanazon еду

_ lielyhen lakók közt lámad;

b. 15 nap _alalt ugyanazen inegyének különbözö

helyein;

c. 30 nap alatt, ha едут megyéböl a inásik szem

széd megyébe intézletik;

|);Vtk. 1. г. 156. 5. _ lll .1 löwény csak ûzelési viszkereselröl szòl, ter

mészct szerent, merl hogy .1 bizlosilásit esnk а lejáralig lehel: indítani,

magáb.1n órlelik, merl ezulán lizetésnek s ha ez megtagadtatott, lize

lesi viszkeresetnek lesz helye, s ha a lìzetes végetti liemutalásban ké

sedelem történl, semmifélc váltójogi viszkeresetnek ninesen helye El ne

fcletljük, hogy itt mindig vállójogi viszkeresetröl szólunk; azl se feletl

jiik, hogy a biztositási keresetról lemondás a lizetési viszkcresctel meg

nem euyészleti el (|37. 5.).

9) Ninthogy a tòrvény csak a keresellevél bcnyujtását rendeli: tehát a visz

kereset all , ha szinle nz elsó idézés leszállitatván , es lnásodik kereset

level beadására leven sziikség, ez шаг hat."u'idón túl adalnék is be.

(vleltszék |841. aug. 27-d. 1056.).

3) llegy ahaláridö alatl .1 követelö fel belles 111011 is probálhaljn kielégit

teteset, menllztnunk sem sziikség.

I4
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d. 45 nap alatt, ha az országnak s részeknek bár

mely tavolabb törvényhatóságából avagy Erdélyböl szár

mazik;

e. 60 nap alatt, Illagyarorszàg és részein kivíil, de

az austriai birodalom határain belül fekvö tartomànyok

bul;

f. hàrom hónap Blatt SpanyoI, Portugall, Svéd-,

Görög-, europaiTöröI1- és Oroszorszaigokbul, "аду а Kö

zép- és Adriai tenger szìgeteiböl:

g. két hónap a’.att`ezeken kivíil az austriai biroda

lomhoz nem tartozó europai ещё!) tartományokbul (Nemet

Olasz-, Franczia-, Angolországokbul st.);

lz. hat hónap alatt, Azsiának és Afrikànak a Kö

zép- és Feketetenger melleki vidékeiröl és szigeteiböl;

1'. mâsfél év alatt а föld egyéb részeiböl. ‘)

169. §.

A Шума“; honnan s meddig számítatik?

„A tàvolsàg szàmitatik:

l. a bemutatóra nézve ennek lakhelyétöl _

2. a kitizetö forgatókra nézve

a. kik a vàltót elöbb váltották be, hogy sem a

velök vagy képviselöikkel közlött (birói) határozat М]! do

loggà “Ш, ’) а bevaltàs helyétöl _

b. kik a váltót késöbb váltottâk be, az eljáró elsö

birósàg lielyétöl -

1) Vtk. I. r. 158. 5. _ Hátha kůlfóldi törv1'nyszc'ken perlik be .1 Magyar

országban Iakó elözöt? _ Veleményemmel az ottaiii törvények szerinti

eljárás, a II r. 192. es |93. 55ai értelmében, de esupfin akkor, ha az

ezekben года"; Ieltételeknek eleg МИНИ, helyes fog lenni, es átkiildò

Ievél mellett lllagyarorszzigoii végre is Малый‘.

2) A birói liatá1oz.1t 24 óra мы: csak úgy válik itelt dologgii, h.1 törve

nyes per-orvoslat ellene nem tétetett, vngy ez eIen\1'~sztettetett). Iie

‘стен. liistitutiones juris hung. priv. ete. Lib. III. Editie seeunda. 5.139.).

Iìzekrñl а második részlien leend szó.
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Mindenkor azen elözö lakhelyélg, ki ellen viszkere

setet támasztani, vagy felytatni kivánnak.“ ')

Jegyzet. „Ha a bemutató nem ugyanett laknék,hel

az evàs tétetett, a viszkeresetlevél bedására kettös ha

tàridöt számithat, ú. m. az evàstétel helyétöl lakóhelyéig,

ее !5те! lakóhelyétöl az elözö lnkhelyéig.“ ’)

по. 5.

A határidö micseda naptól szàmitatik?

„A viszkereset meginditásaira nézve fenkitett` hater

idö számítntik

1. Az evástevöre nézve:

a. ha az evást pestán közlötte: az evás пар

jzitól;

b. ha pedigahivatalos útat választetta,az evásnak

valósâges kézhez adaisàtól °) »

с. а magain (поп! közlés eseteben szinte а: evás

nńpjatólleszen а: szàmitandó, тег! miután a magán köz

lést a fötörvényszékek elfegadták, annak a viszkereset meg

inditásáre nézve is nagyebb kedvezést mint а pestàni

közlósnek, adni nem lehet.

2. Fergatóra nézve:

a. lia а váltótelöbb váltetta magàlioz, mint az el

lene hezett ее уе!е vagy képviselöjével közlött határezat

itélt deleggá vált velna: а kitìzetés után következö elsö

naptól;

I) Vtk. l. r. 157- 5.

2) Vtk. 1. r. 159. 5.

3) Innen lzitszik, mily парку kedvezóst ad а törvény annak, ki а !1!уа!а—

les та! válnsztjn, mcrt sekkal több idótenged neki а viszkereset meg

тушат ‚ mint а pestán közlônek- Egyébiránt ha bára viszkeresetlevél

‘мат ее а: ovás közlóseert felynmedás egyszerre is de külön Iiirtó

nik, а keresetlewil fI|l'eg:u|t:1tik. (H4'Itsz. 1842. sept. 30-d. 67-).

н‘
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b. ki a vàllót késöbb vállotla he, azon nap után,

melyen az ellene hozott hatàrozat itélt dologgà ‘Ш, követ

kezö elsö naptól.“ ‘) — —

Леёуиеидй. аа. „Mind ezen határidök megtartandók

meg akker i_s, ha ugyanazon egy keresetben több forga

-tók f0glaltatnak;“ innen ha különbözö helyeken laknának,

azon határidöt kell megtartani, mely ellen egynek se le

hessen kifogàsa, p. 0. а bemutató Pesten lakik, az elözök

közöl egyik Budán (I5 nap), а másik Esztergomban

(30 пар), а harmadik Györben (45 nap), a negye

dik Bécsben (60 nap): tehát ha mindezek egy kereset

ben foglaltatnának, a legrövidebb (15 napnyi) lmtáridö

alatt kell а viszkeresetet meginditani. На 45dik napon

inditatnék meg: akkorabudai és esztergomi elözök ellen a

kereset elenyészett.

bb. ,.mindenik a kereset alà vettek közöl а ñzetés

teljesitése után megkivánhaîja (söt el ne mulaszsza), hogy

részére a l'óntebb (147, 159. §§.) elöadott oklevelek (ú.

m. a vàltó, vagy ha az elfogadás és bátiratok külön vál

tón vagynak, több vàllók; tovílbbá а Iizetést felvevö jo

Бай! i azoló oklevelek, végre az ovàs felvételéröl és l1öz

lésérö szólók) kiadassanak.

cc. ha pedig közölök a fizetést többen ajánlanák,

az elsöbbség aztilleti, ki által több elözök mentesülnek“ 2)

épen úgy, mint a névbecsülö elfogadók és fizetöknél

(134, 1 13.§§.).

п) Ezekbòl ш is láthatni, hogy ha bár valamely határidô а bemutatúra

nézve eltelt volna is, a forgatóra nézveennek scmmi bcfolyása, p. o. .\`

bemutatónak választása van (‘, B, А mind helybeli forgalók ellen viez

kerettes élni, akármelyik ‘аду mindnyája ellen egyiìtt az ovásnak liég

hezadásától 7 nap alntt viszkeresetet iliditllatna, 7 nap eltelle ulán,

egyik ellen sem- Azonhan ô a határidô 7-dik napján csali (‚' ellen tá

mászt viszkercsclel. Ez nehány nap múlva beváltja a váltót, s ezcn

beváltás után kövelkezö 7dik nnpon szintc viszkereselet indíi I1’ elözòje

ellen , és így tovább.

2) “К. 1. 1°. 160»l63. М.
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171. §.

Fizelési viszkereset tíirgyai.

Fizelési viszkereset útján, a. viszkereseli számolàsba

jönek (vesd össze löntebb а 67. §)

1. „а vùltósuinina minden lerevás nélkül I);

2. a vállósumma kamalja (szàzlól hal) а (vàltói)

lejárattól szíiinitva“ (67. §.); ezen Ката! váltói lejárat

elölt az el nein fogadási viszkeresetben (139. §. 5.)

kétsegen kiviil jeglalan volna, inintliogy leszàinitásker

(23. §.) vagy egyébként (20. §.) так‘ egyszer lizette

teti; 2) '

‚ 3. egyéb kiadások és dijak ú. m. az óvás köllségei,

postadij, lövábbá váltódij (Weehselprevision 10. §.),

mely százlól еду harmad, s küllöldi bélyegdij.“

Mind ezeket раб“; а bemutató hileles bizenyitvà

uyokkal, az elözö pedig, ki шаг а vàltot magùhoz vellet

ta „eredeti szíiineläissal köleles igazolni.“

4. vŕillófolyam, ‘) mely folyamjegyzékkel , avagy kel

kereskedö bizenyílvànyával igazeltatik. Erre kiilönösen meg

tarlandók:

i) „minden lerovás nélk\'il“ nem ek nélktil áll a törveiiyben, merl lehelö,

Воду mikor ô vette a váltól, valamit a summáhól lcszámitett (23,

24. 55.), de azért lejáratkor az egósz summához van joga, merl б úgy

vette :i vńltót , hogy lejáralkor .1 Íizetes helyen minden további М] s

Кбит}; néiiiüi be\'ált.1ssék, de ez nem történvén, тайга: elfogadás meg

tagadása miatt is bajba, perbe keveredett; a ñzetésnek рейда lejáratkori

megtagadászi miatt meg inkább van joga az ввёл summához, nierl cz

б! а lejáratker már különben is illeté.

2) Ezen elv a löm. llélsz. Tábla által is kimendalotl 1841. april 13-ikńn

lsó sz a.

3) A vállófolyam мои ¿ir (pŕnzben), melyért a váltók еду piaezen a má

siki.1 bizonyos iilůhen eladalnak (Treitsehke. Cours. 5- 1-) s hogy ez а

váltóbeli számszereiiti summánál fólebb is állhat, llilliik az Alaptanban

(24. 5.); itt is Ieginkábh azon eselröl van szó, midóii .1 “то drágább

а lìzelés helyen, mint elözö Щи! talán ennek lakhelyéii viszkereset ul

jzin а viiitósumma fejóben visszafizelendó periz. Том! ezen pénzt még pò»

loliii.1 kell Ч lizelönek, inert ha lxii' a voll viillólulajdenos a ушам
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а. „а 1101111111116 05011 112011 vàltófolyamnak mcgléri

tését követelheti, mely a váltóban kilett [îzetés helyén

adolt számszerénti pénzét viœzaknpja, de minthogy 02 most ugyzmazon

summában nem ér annyit, ezcn kárát is а jótálló léríti meg, kivévón

ha 11111111 а váltóbeli fizetés helyiin és pénzben tétetik 10 a váltósumma,

merl 0111101‘ ott kapja mog pénzéla vállótulajdonos, hol megigértetelt ncki

s 6 02011 156101101 még nkkor megclégedett, mikor a váltót mogvevé.

Ezekböl az is látszik, hogy fölcg akkor van helye a váltófolyamlmk ,

ha 110111 а vállóban 1111011 1110105 helyén 11201101111 ki a váltósummn, és

hogy mikor váltófolyamról bcszélůnk, akkor mindig két külónbözô, ki

vált távol, többnyire külônbözò országokban levò hclyel_i s váltópinczok

vannak kérdésbcn, (p. 0. 11 30. §b.1n az utolsó példa, mclyet 112 olvaso

különös ñgyelemmcl többször is olvasson meg) A lcszámítolaltal pqdig

11 folyamot leljességgcl nem 11011 összezavami , (Alaptan 23._ 5.); jól

101101 a \'zi.ltgì folyamára annak 15 bcfulyása van , (Alaptan 24». б.) Polyam

jegyzéknek (Curs-Zettel) pcdig hivják azon jcgyzéket, melyet 11 116110

(tözsde) nnpjáni ôsszcjövetcl v(gévcl az erre megbizott alkuszok az

azon napon lörtént s 1111111011 külón-kůlön följegyzett vállói adásvevések

böl összeliasonlítva s közóp számmal kiszámitva felímak. 1161 rovatból

(rubricábòl) áll, egyik czimc: pénz, (Azargciit), а máslkéz válló

(Lzleltre). A pénzrovalbn írnak, 1111 а pênzt Lcreslék vagyis a váltót

árulták johban, azaz több árus mint vcvö volt a megnevezett váltóra

nézve, а váltórovatba 01101111026 050111011, р- о.

Bécs Martius í-söjén |837.

Váltófolyamok.

 

I Ágostn . _ . . . . . . szokásra  . . 100|/2 -

London .   . 110101 után 1161 hónap ~ . — 9. 58.

Pzìris . . . 1 110101 után két hónap . . Hg _

rövid látra . . . —_ _

st» st.

Ennek megértésére ludnunk kell, hova micsoda pónzbcn töméuik а

szńmilás p. 0. Londonba stcrlingcklien. Еду font slcrling, auslriai pénz

bclsö éytékében körül belöl tizedfél 1011111, a folynmjegyzékben pcdig

látjuk, hogy 11 \‘11116101у11ш 9. 58 vagyis 9 fl- 58 kr. azaz 11 11111011 11

fcnnír! nnpon Londonba 11201111 valója volt, Londonra 52616 о1у vsillól
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д

(vagyis a váltóban kitett Iìzetés helye és azen hely között,

1101 а 111116 az 016261111 1101111111111) fennàll;“ mert neki

ha másutt 5 kivált más pénznemben tizetnek, а fizetés

helyi teljes vá.ltóértékhez van joga; például Londonban

volt а tìzetés helye, a lendoni bemutató, nem kapvàn

meg tukványzottól a 11201051, béesi elözöjére Béesben

vìszkeresetet indít, а 110051 01626 azon idöben, mikor a

föntebbi folyamjegyzék kiadatott, oly arányban volt köteles

ñzetni, bogy egy font sterlingért 9 11.58 kr. (nem tized fél

forint) számitassék, mert azen idöben egy font sterling

Béesben 9l`t. 58 krt ért.

-__

lteresett vagy akart venni, melyben 6, hogy azt Iondoni hitelezójére

forgnthassa, (30. 5.b.'1n ulolsó példa) mint rendelö (igazi kiildö) le

gyen beirva, Londonra szóló, (kelet után 1101 hónaprn Íizetendö) váltó

beli ogy font sterlìng(rt 9 ft. 58 krt (közel 10 1101) igért, tehát amon

dott nnpon s mondott helyre а válló tlrágább volt mint a pénz s amas

kcrestetelt. -- .lól jegyezziìk meg, hogy ezen példaban a váltóvevö

mint rendelö vngyis int1"zvénycs (ki az értéket ñzeti) l`0rdul 016, а vál

tóadó (hnnkár) pedig mint tukványzó (kibocsátó). -— Lássuk а párisi

050101. Pairislia sz1'1|nl2iln.'1k l'rankokb.'1n, meg pedig а folyamjegyzéken

mindig 300 frank érlctik. Еду frnnk a mi penzünklien 23 ezüst kr-,

tehzit 300 frank nnnyi mint nńlunk 115 ft. Úgyde а fol_vamjegyzék

ben 118 (ft.) ńll, vngyis а kinek azen napon Pńrishnn követelni (nem

fìzetni) valójft volt (mert а jegyzék szerint - A-betû nlntt- pénzt kere

sell), úgy 11010510 а pénzt, hogzy egv Párisr.'1 szólò vailtóba 300 frank

nyi úrlék helyett 118 pflnyi 61161101 igórt (mint váltóadó, leginkább tuk

ványzó) beímì, ‘ищу — а 1111 egyre megy — 118 plt hclyett 11 kibo

csátó 300 franknyl (115 ft.) érték Lifizetésével is 1negel(gszik,itttel11'1t

02 1081 а vállóatlò, а váltóvevö (li.'1nl\ár) pedig mint rendelö fog а vál

tón megjelenni. Tehát látjuk, hogy itt már :1 pénz krrestetett , tehát a

pénz volt tlrágább mint а 111116. — Az ogy font sterlingel s 300 frankot

pedig, mint látjuk, nem irták ki a fol_\'.1mjegyz1'ke11, mivel ezek állan

dóul úgy ertetnek, tchát azokat már mindenki ludjn, ós azórt állan

dó érté It nek (unveränderlielle Valuta), 11 kiirtnkat pedig váltó

z ó érté k 11 e k 520111611 nevezni. Például a l’á1'is|':1 szóló jegyzéket ege

szen így kellene kiími: lîgy Pzirisra 52616 (110101 1112111 1101 11011арга 1120

tendö) váltónál 300 l'r.'1nk készpénzért 118 ftnyi 011611 beirása igértetik.

Ezen folyamnyilvzinitás oda is szolgál, liogy ha valamely 52012666

[elek 1162611 azen napon semmi határozott egyesség nem történt, axon

1~lóv¿lcmé11)I 1.111 rúlol., Iiogy а váltófolyam szeréut alkudtak.
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b. az elözöt pedig (зад! elözöjétöl) azon vàltófolyam

illeti, mely a valtó (акта történt) bevàltásanak llelyétöl

azon lielyre, hol az б elözöjének a fizetést törvény sze

rint teljesitnie kell, divatban vagyon,“ mert kitkitazoii egész

érték illet, melyet a valtóért fizetni köteles volt, s ezen ér

ték különbözö piaczok között csak a fizetés helyéni vál

tófolyam által egyenlittethetik ki; példaul а mondott bé
Acsi elözö ismét párisi elözöje ellen inditván viszkeresetet

az általa talàn Íizetett I 15I`t.heIyett nem 300 frankot fogott

követelni, hanem annyit, mintha a párisi elözö118tttal

volna adósa.

c. „ha az emlitett lielyek között valtói közvetlen köz

Iekedés nem volna, (p 0. meg jelenleg Pest és a pàrisi,

londoni s más europai váltópiaczok között): vàltófolyam

a legközelebbi (Кем: bécsi) v.'1ltópiacz szerént szäimitandö.“ ')

172. §.

A viszváltórul.

„Ha a váltótulajdonos viszkeresetet a kibocsátóra ‘югу

valamely elözöjére intézendö viszváltó мы kivánná esz

‚каюта: ezen viszváltó törvényes foganatjára nézve egyéb

vàltóktul teljességgel nem különbözik.“ I)

А viszváiioi Iéuyegébeii az Alaptanból (66, 67. §§) mar ös

meijiìk. Hogy valamint a viszkereseti, tigy a viszvaltói sum

ma és jog is а szükséges szarnolasokkal, oklevelekkel igazol

tassek, s hogy valamint a viszkeresetet a váltótulajdonos tet

szes szerênt akarmelyik elözöje "аду többek ellen indlthatja ,

ùgy élhet viszvaltóval is, es ezt akarmelyik elözöre akár töb

bekre valaminttöbb intezvényezett, vagy sziikségbeli útalványo

zottakra is tukvanyozhatja, st. amondottak után magában erte

I) Vtk. I. r. 164_167 55- _ "еду hazánk kelielében ily váltófolyamok

ш! meg most szó sem Ichet, nem szüksóg magyarziznom. Mert meg

iiiiirseiiek váltópiarzaiiik, vagyis iiagyobb városaiiikl1an váltótÖzséreiiik

2) Vtk. I. r. 168. 5.
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tik, inert víszkereset lielyett van; valanlint az is, hogy a visz

váltó csak idegen lehet (saját rendeletre is), mertakibeesá.

tó nem maga akar lizetni , hanem adósa által fizettetr1i..lò lesz

a kibecsátónak felirnia: ezen vz‘sz.ca'llonál/‘ogen (100. Ё),

mert ez fea liizonyltni, hegy az elözö, ha majdan lizetett,

viszkereset utján lizetelt, tehát a. viszváltó kibecsátúja ellen, Мг

közjoglmon, viszkeresetet nem indltliat, meri födözve, vagyis a

fóváltó megtéritésével adós velt. — Nevezetes itt a. törvèny

azen megjegyzése: „egyèb váltóktultörvényes feganatjára nez

ve teljességgel nem ki`1lönbözik,“ а mi ад teszi, hegy azzal

épen ûgy üzérlœdhetni, azt épen аду s а szerént kell be

mutatni st. mint más váltókat. ’) - De kérdós:

` Het elfogadni az intézvényezett tartezik-e‘.2

Ezen kérdésre a váltójegászek „igen“nel felelnek. Mert, úgy

mendják, ha nem fegadja el, az evás és viszkeresethöz sziik

ségeslevelekûgyisabemutate kezénél leven, ez az el nem fe

gadót tiistónt viszkereseti perbe fegllatja. - Azenban, meg

akker is, lla a viszválte melletti minden számelás rendéhen

van, а magyar jeg szerentennek egy kis bibéje lehet. Ugyan

is törvényiink világesan es pentesan megszabta. а viszkereset

meginditásnre. szelgálandó határidöt. Innen önként következik,

hegy a viszváltúban a lizetés ideje tevàbb ne teljedjen, mint

aviszkereseti határidô, p. e. ha a bemutató és viszkereseti

Joggal élö Pesten lakik, s az elózö, ki ellen а viszkereset vol

na indltande, Debreczenben; ha amaz az evást pesten közlöt

te: e. viszkereset megindltesára az evás napjàtòl 45 napi ha

táridôt szàmithat, тем! а \'iszvá.ltótis, hegy el nemfegadás ese

tében, az el nem fegedò ellen viszkeresetindltathassék, ekve

tetlen úgy kell kibeesátani, позу а Iejárat a 45d.' napet megelôz

ze, melt kiilönben a. viszkereset megindltására. szabott határ

idô el fogna. enyészni. 2)

I) Ezekbôl мышца, hegy a visziáltónak kettös minösêge van: mint váltó,

és mint viszkereset. lnnét magymázhatni ki а viszvziltók természetót s

ebbôl folyó minden köriilmënyeket is.

I1) A tôrvény általábaii viszkeresetröl szól, tehát ‘Еду látszik, hegy bizle

sítási viszkereset hulyett is élhetni viszváltóval, annyival inkálili, inert

а biztesitás vögelt megkeresett elözñnck is szabadságálaii ‘Ш hiztositús
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De ha а váltó elfogadtatott, akkor az elfogadò és viszvál

tòi bemutatò s hilelezôk közt kötés-újilás (novatio) állottelô,

S а visztukványzott (der lìückbezogene) máx' nem mint elózö,

hanem mint elfogadó köteleztetik; azonban elözói, "аду а fó

adósok ellen viszkeresete annak idejében mindig fenmarad. - Ha.

az elözö nem a. viszváltóra7 hanem csak mint viszkereseti ûton

akarja. a. föváltót bevàltani, erre kétségen kivůl joga. van,

meri a viszváltò mind bemutatójának mind kibocsátójának

mindegy, akármely ûtnn Jutnak pénzökhöz.

173. 5.

Névbesülök viszkeresete.

„Névbecsülök. (és az ezeknek jogával biró szükség

heli ulalványozottak ‘) kik а váltót kilizették, az iràntok

vàltóilag lekötelezett személyek ellen,“ azaz névbecsült

és ennek elözöi ellen (53-.-54. SS.) „viszkeresetök esz

közlésében ugyanazon törvények alatt àllanak , melyeket

a váltónak tulajdonosa követni köteles volt volna“ 2) tehát

kötelesek magukal a határidöhöz tartani, st. de joguk van

költségeiknek s minden jàrùlékoknak követelésére, Yala

mint viszvàltókkal élésre is, de csupàn a névbecsültek s

ezeknek elözöi ellen (54. 5) st. st.

helyctl а váltót egészcn magzlhoz váltani, а mit alig lchet alkalniasab

han , mint viszvállú kilìzct(sével Mindnzáltal itt is ungyon iigyelni kell

a viszlicrcsct mcginllilása végetti halairidórc, liogy, lm а \isztukv:iny

zott (dcr llüvkliezogciic) а viszváltót el nem fogadná , cllene bìztosilási

viszkcrcset iiillitatliassék

1) vrk. 1. г. 114. §.

2) Vtk. l. r. 169. §.



ll. Némely rendklvůll esetekròl а

vńltó bevńltásában

TIZEDIK FEJEZET.

A váltóbeli szabàlytalanságokrul àltalàban;

és az elveszett váltókrul különösen.

М §.

Mely esetek alatt értünk váltóbeli

szabàlytalanságokat?

Vàltóbeli szabálytalansàgok e következö esetek:

1. „На а bemutató jogainak igazolására szükséges

okleveleket elöadni nem tudn1'1;“ ') mely esetröl шаг

fÓ[ll6bb (147. §.) szúlánk;

2. „ha a hátiratok sorában hézag találtatlk;

3. ha valamely hátirat hamis, vagy hamisitott, vagy

4. érvénytelen (azaz oly személytöl vette eredetét,

ki arra jogositva nem volt, p. о. esödület alatt lévö s

más nemké estôl);
5. ha pma1¿,f11 11 vàltó hamis, vagy hamisitott;

6. 11а а váltó kitizetése valamely polgári vagy bün

tetö biróság (Щи! tiltatott velna meg;

7. ha valamely váltó 11 biróságok âltal attól, kinek

kézénél vagyon, térítvény mellett elvétetik;

S. ha a ‘МЮ elveszett“’) —- Làssuk bövebben.

I) Vtk. I. г- 120I 5.

д) Vlk- I. г. 10 1'1‘jezel. -
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I75. S.

Általanos kötelességek a váltóbeli

szabalytalansàgok eseteiben.

A váltóbeli szabalytalansàgok eseteiben általànos kö

telességek:

1. A vàltóadósok Ietételre köteleztetnek, azaz a váltó

suminát “аду birói, vagy közmegegyezés szerint magán

szemelynél I) a dolog rendbeh0zatal'.'iig, vagy a törvény

ben kiszabott idöpontig biztositús végett letennitartoznak.

2. A vàltóbirtokos köteles а väiltót, ha inég szüksé

ges volna, bemutatni, ovatoltatni, st. néinely esetekben

pedig (ú. in. ha a forgatmány liézagos, liainis, vagy ha

inisitott, vagy érvénytelen) azt szinte letenni 2)

3. A birósàg köteles a letételekröl a feleknek bi

zonyitványokat ailni, maganak jegyzökönyvet tartani, a vál

tót, ha szükséges, kereset végett visszaadni, st. _ Las

suk részletekben.

176. §.

A hàtiratok soríibani hézag.

„Ha a Iiátiratok sorában hézag talaltatik.“ a követ

kezöket kell különösen megtartani:

1. Az intézvényezettre nézve:

_ „ Az intézvényezettnek a víiltót, bar ennek hàtiratai

soràban az ellogaclaskor inàr volt hózaga, s azelfogadás

feltétleníil történt, a liézag utàni hátiratosok részére ki

Iizetnie nein szabad, hanem, ha а váltóbirtokos a váltót

akár elébb, akàr a Iizetés alkalmával a törvényszéknek

általadja: az intézvényezett a vál tósummát birói kéz

nél, vagy pedig köz megegyezéssel valasztandó magànsze

inélynél letenni tartozik; különben, ha a vàltót ki

i') Vtk. I. r. I0.dik Fejezet II. r. 52. 5

2) vil.. Ii. г. 55. 5.

..._
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fizeti, a hézag elötti utolsó hatiratosnak azzal együtt, ki

a váltósumma megtéritésében marasztaltatik, köztörvény

szerint') egészben felelös“; 2)még pedíg ezen hézag lá

temàsi hiba levén (69. §.), hogy az intézvényezettet er

re valaki iigyelmeztesse, vagy e miatt afizetéstöl eltiltsa,

épen nem szükséges. Ugyan ezek tarteznak kétségen ki

viil minden más elfegadókre, és a sajàt vàltóban a ki

becsátóra is: ’ `

2. A hemutatóra nézve:

„A bemutató is tartozik a kérdéses váltót ugyan- _

azen birói hatóság elött, 1101 а summa letétetett, leglölebb

harmed nap alatt szintén letenni; kiilönben a le

tett summa a letevônek viszaadatik, ki ez által а 1е1е

vésnek bejelentettekából szairmazható minden kàresitás iránt

a felelet terhétöl ment leend“ з)

3. А biróra nézve:

„Ha az adós a vàltóbeli summát (sa bemutatóa vál

tót szinte) letette: azt a birósàg,vagy törvényes szémely,

ki elött а telélel tlirtént, a vziltóra fóljegyzi, s a letevö

nek arrel bizenyitvanyt ad (a mely itt egyszersmind 0

11115 helyet is szelgál), a bemutatónak ред“: a valtót,

elöbb azen vagy toldatjàn а tapasztalt hézaget meg]`egyez

vén, visszaadja, s mindeneket alàirásával s peesétével

megerösit“ ‘). —— ‘11111е1уез1 pedig az illetö úten bebize

nyitatik, hogy a vàltósumma kinek tulajdena, a letett

summa azen tulajdenesnak tüstént kiadandó.“ 5)

l) Innen úgy Izitszik, hogy а hézag clötti utolsó háliratesnak köz törvény

szerint kell jogát keresnie, .1 mi természetes, mert hézngról vngyis

olyasmirôl van szó, a mi n váltón nem foglaltntik, de .1 vńltó sinesen

a hózag elötti hátiratos birtekzlbnn Egyéhiránt maga a hézag utánihát

irates, kinek kezében van a valió, tulajdeni jogát vagyis nœak lal

szólnges héznget \.‘iItótörvenyszók clött is heliizeriyithfitja.

2) Vtk. I. r. 170, |71 55.

8) Vtk. II. r. 55. 5.

4) Vtk. I. r. 172. б. - A birói ezen rljárríslńl s mendott bizenyítványról

is hövclibcn .1 II- rószben ötödik fejezctben szólunk.

з) Vtk. I. r. 175. 5.
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Y4. A hézag utáni 010261110 00210,

„A bemutató valamint 1010101 050101100, úgy akkor

is, ha mind a letétel mind а 1120105 megtagadtatik, abé

zagig (azaz hézag utàni) ') 0161011 011011 115211010501101

011101.“

5. A hézag elöttiekre n.ézve:

„Hogy ha pedig а bemutató letétel után viszkere

setileg a hézag 016111 forgatók ellen fordulna“ ezek mind

а 0201051 mind a letételt tagadjàk meg, különben tulajdon

viszkereseti jogaikat vesztik 01. De ha az intézvényezett

a letételt nem teljesitené (а 020105501 semmikép sem 10100

11010105): a hézag 016111 forgatók egészben 05 egylnásért

а váltósummàt, ha a vàltó is letéletik, (épen úgy) köte

lesek letenni“ ’) mint fóntebb az intézvényezetröl mon

dottuk, s a 111101 eljàrás is llgynnaz.

171. §.

Ha а 110111111 hamis, vagy hamisitott,

vagy érvéytelen.

„Ha a hátirat hamis, vagy hamkított, vagy 01у 520

1001у16110110 010110101, ki arra hogy hátiratot tegyen, jo

3051110 0001 1011 p. 0. 056011101 а1а11 1111“ —

Altalános szabály:

„A vàltó elfogadása vagy kifìzetése ellen letiltàsnak

van helye (69. S), 1. 1. az intézvényezett vagy (szük

ségbeli) útalványozott, vagy más ñzetö a fvnlorgó ok

nak közlése mellett intetik, hogy annál fogva а 1111101 01

т) Véleményemmel а hézngig való clôzók alatt n hézng utániak értetnek,

111011. különben kóptelen, hogy itt а llézag 010111011 011011 а törvélly a

bemutalónak vìszkeresctre szabadságot adna, a l\ö\'etl1ez6 §l1a11 pedig

azon elözöknek, mind a letiltást mind а 11201051 n1egt1lta|1á, ilyen perle~

kcdòsdit a törvëny nem parnnesolhat. l)e а húzag uláni forgatók, kövct

kezóiknek nem is letétellel, hanem valóságos 020105501 lartoznak (109 5.)

s 0200 ŕrtelembell igen hely1'n van а 101т011у remlelele.

2) \'lk. I. r. 173-|75.
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ne fegadja, vagy ki ne fizesse; ugyan ez àll sajàt vál

tóban a kibocsátórul is. ')

Különös szabáyek

1. Elfegadás elött: „ha a letiltáskövelkeztében

a. vàltó el nem fogedtatik, az el nein fegadásnak ezen

oke. az ovási oklevélben különösen megjegyeztessék, es az

evás minden elözökkel közöllessék ugyan: viszkeresetet

azonban a válló kilizelésére legközelebb, egyenesen a

letiltó ellen kell tiìmaszlani, hogy ez a váltóperben

ellenveléseil bebizenyilsa, és egyszersmied a vállóper ki

meneteléig biztesitásl adjen.“

2. „Elfegadás után: azon szabâilyoknak van

helyök, mint а hézagban; de csak ezen esetekben:

а. ha а kerdés alá velt hátiralnak meglekintésé

böl vngy egyéb bizenyítvànyekbul а leliltás alapjának va

lószinůsége kitetszik;

b. bár a lániasztett kérdésnek alapja nem való

szinii, de а bemulató ösmeretlen vagy épen gyanús sze

mély velna; merl ha а letillàs alapja sem valószinü, s a

bemulató sem gynnûs személy: а váillót ki kellfizetni“2)

3. Mind e. vàltónak mind а vàltósnmmà

nali letélele után: а leliltó tarlezik а letiltás igaze

lására intézetl kereselél a bemutaló ellen az illetö

vàllótörvényszék elölt a letétel napiától számilandó leglö

lebb 14 пар alatl meginditani; 3) ellenkezöleg a letillàs

ereje megsziinik, (kinek-kinek а mi öl illeli, úgy mint) a

pénz а bemiitatónak, a nyugtalvànyozetl vàlló рейд а le

levönek adalik z'iltal‘ 4)

4».ha a váltó le ne m létetnék, ép e nazon sza

bály áll, a mi a hézagnàl (176. S. 2.) elöadalelt.

^) Vtk. l. r. 176, 180. 55.

2) Vtk. l r. 177-179. 55.

3) Össze ne zavarjnk ezt a fóntebbi, 1-sò szám alatti szabálylyal, a hol meg

elfogndás nem is volt , mikor a lelilló ellen inditntik viszkeresetl; itt

pedig (3. szám alzitt) а váltó s vállósumma letétele, lehát elfegallzis

uliiii a letilló inilil a bemutaló ellen keresetet.

д) “к, |. г‚ 184., 5. _ A hiró állal kiadaiidó bizenyitványról, s annak

egyŕli e|jáizis."irol, mint fóiilelih is érinleltiik, a llik reszben szólanilunk.
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115.5.

На а váltó hamis vagy hamisított.

Ha а vàltó hamis:

,.Az0n 11111101, mely egyszer elfogadtatott, kilîzetni az

elfogadó még а1‹1‹0г15 tartozik, ha а 110110 egészen hamis

volna; azonban a csalárdsággal élök ellen minden jogai

fenmaradnak.“ Ezen törvény természet szerént, de az ùjabb

törvény magyaràzata szerént is, azon esetröl 5201, 11а „az

elfogadási aláirás“ valódi,azaz „nem tagadtatik“ vngy valé

dinak be bizonyitatik. lllert „lia épen maga az elfogndási

(illetöleg kiliocsátási, forgatási 51.) alàirás hamis volta bi

zonyitatik be, a beperlettadós feloldoztatik“ а vàltÓhamisitó

ra pedig bünvádi kereset mondatik, s e végettaz ir0má

nyok az 111010 törvényhatósághoz áttétetnek ')

Ha а váltó hamisított:

„Ha valamely magáhan igaz váltó megllamisltatott, az

elfogadó a vàltónak csak elfogndàskori tnrtalma szerint kö

teleztelik és hogy az elfogadás а hamisítàs utàn történt, a

111101020 11010105 bizonyitni, különben az а hamisltús 01011

lörténlnek tekintetik;“ ") az illetönek csalárdsàggal élök

elleni jogai természet szerént itt is fenmaradván.

Ezen rendelelek kissè bövelib niegvitatást kivánnak.

111 1101 10 kérdés adja eló magát:

1. jogose, hogy а harnis vagy hamisltolt váltó elfogadója.

112010510 szolitatik ‘д

2. а csalárdsággal élök elleni keresetnek hol, mikent s mi

kor van helye?

I) 1S44: Vl- 6. § 05 28. § B. alatt. Ez ulóbbi lörvény szerénl., minden,

ki hamxs váltót kószil, vállót hamisit, vagy ilycneket tudva hasmál,

mint tolvnj, a károk és köllsógek meglórilése 111011011 8 óvig torjedlietò

rabsággal biintelendö. ‚

9) Vtk. l. г- 155, 186. М. lla а válló s7.övr‘g«"lx\n 11 lónyegcs kellékcken

szembeötló igaziliisok lapasztallatliak (úg)Y liogy az eredcti tartalmat

115211111 ki sem 101101 venni), a fólpcres vgészvn is elmozditatik, pélilzilil

110152- 1842. nov- I9-d. llìllso sz. Yfellszék. 1844. aug. 26-11- |040

110152. |845. julius 7. 97. sz.
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A mi az elsöt illeti: az elfogadònak egeszen szabad tetsze

sében àllett a Vallet, miker` az neki a Iìzetés végett bemutatta

tott, a legszigerùbban megvisgálni, kiilönösen рейд, ha шаг

tudosttványt kapott, ezzel összehasenlltni, ha pedig nem ka

pott, vagy рейда а valtó kúlönben is „tudósítvany nélkůl“

kitétellel beesátatott ki, az б! illetô titkos számot (t. i. ha.nya

dik váltò az, melyet ugyan azen tözsérpajtása шаг reà azen

évben (пишешь) а saját könyvében lévövel (100. §.) ös

szevetni; s ha mind ezt elmulasztá, a hiba az övé, tehát, ha

netalan kára velna is, az övé.A váltójegnak oly kifegást, hegy

talán a. то hamis vagy hamisitott megengedni lehetetlen,

(mindig feltévén под)’ maga az elfegadási aláirás valòdi).

Merl elsôben: mivel is bizonyithatná ezt be ? -— Vagy а talán ké- `

sôbben kapott tudòsitvanynyal, vagya kiheesátònak, avagy va

lamelyik elózónek, 11 kinek Н. а hamisság vagy hamisitás er

tésökre esett, ñgyelmeztelö ‘аду elilte levelével.-Úgyde ez

mind а valten kivúl történik, Сети а váltei törvénykezésben

semmit sem bizenyíthat.

Továbbá a puszta üres szòvali kifogást meg kevesbe lehet

а valtojognak megengednie. Mert akker valamennyi elfegadó,

ha Ilzetni kedve nem velna, minden váltót harnisnak ‘аду ha

misltottnak keresztelne, s a valesagnak bebizonyitasa. Li. 11 ki

beesátò aliràsának ‘аду könyvének is megtekintése, és össze

llasenlltása vegett, apert шёл más törvényszékhez, söt gyak

ran épen más orszagba kellene útasitni. De а puszta kifegás

bebizenyltás nelkül rendszerént még a közjogban sem fegad

tatik el, tehát annak váltójegban, midón a váltótartalma s for

inájatökéletesen bizenylt, (különben a kifogástevônek aláirása

valedi) annál kevésbé lehet helye,

De vajjen, - ezt kerdlietne valaki — пеш VOln3.é itt is

mint más szab.’1lytal11ns.’1.gokha.n, addig mig а esalárdság "аду

valósag птицами, legalább letétnek helye, nehogy a csalárd

netalán а penzt folvegye s azzal tovább Шпон?

Fontes ellenvetés, de a váltotörvény, midón a váltón ma

дан látemás szerint mi11den rendében vagyon (s maga az el

Iegade alairása valódi), elvei szerint, mást nem rendelhet, s а

vá|11»hir1'» mást nem itélhet, mi11t а mi a váltón foglallatik;

15
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Iiisz 1063 akker is, midön azen ekbiil, hegy a liatirat hamis,

Iiamisltett, vagy ervênytelen, eltiltàs törtent, (mint alöntebbi

ekböl tudjuk) azt paraneselja., liegy „ha a kerdés ala velt

Iiatiratból vagy egyéb bizenyltv.’1nyekbúl (melyek alalt а 16

tiltás is értetik) a támasztottkétségnek alapja nem 161652106:

а. 161161 ki kell fizetni.“ Tehát annyival inkább ki kell azt I'1zet

ni, midön maga a 16116 hamissága elleni kifegàsnak semmi

alapja nincsen,

Azenban valtójegunk a káresodás ellen itt is segéd eszközt

nyujt, a mit a 11165111 fökérdésre adandò feleletben világosltunk

fel. Ugyanis °

Midön törvényünk azt mendja: „a esalárdsággal élök ellen a

Ilzetônek minden jogai I`enmaradnak“, ez nem tehet mast, mint

azt: bizenyitsa be az illetö törvenyszéken, tehàt а csalárd

ságban biraskedható törvényszéken, 65 lgy a köztörvény íitján

hegy csalás van a delegban. Úgyde mindjart a következö

187, 188. §§okban arrel is rendelkezik váltejegunk, mitkell

tenni, „ha a 16116 kifizetése valaniely pelgari vagy büntetö

11116563 61161 tiltatett volna meg,“ vagy „a "6116 (ugyanezen)

biresàgek àltal attel, kinek kezénél vagyen, térltvény mellett 6116

161111.“ Ez más alakban nem tehet mast, mint ezt: a pelgári

vagy biìnteló hateságnak jega van, ha a sziìkség iigy hezza

magaval, a 16116 kifizetését Inegtiltani, vagy а 161161 térltvêny

mellett a birtekos kezéböl el is veimi~. Mar pedig hel lehet

erre nagyebb 521111563, 1111111 mikor a Iìzetó ezen Iiateságek

elött esalas 65 esale ellen panaszkodik. Simetörvényiìnk több

rendeleteit egybehasonlitva, szépen ki jö ezen szabály: „a

‚161161, ha egyszer elfegadtatett (vagyìs az elfegadási aláirás

valòdi) kìlizetni az elfogade (a valtejog szerént) 11163 akker

is tartozik, ha a 16116 6365260 hamis volna; azenban

a esalárdsaggal 61611 ellen (az illetö köztörvény utján) min

den jegai fenmaradnak; a pelgáii vagy hüntetö bireság

pedig (mely elött a esalárdsag ellen panasz tétetett) a 16116

killzetését (ha helyet 65 sziikségét látja) megtilthatja, vagya

161161 (а sziikséges összehasonlltas végett) а 11111011051111 té

rltvény mellett el is veheti.“_Mi Iegyen aztán a Iizetó köte

1655636 amendett esetekben, а következö §§-ekban adatik 616
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Az ujabb törveny (ti. m. 1844: VI: 28. §a) ш ls meg

engedi, hogy a váltó haxnissagát vagy hamisitását, ha ez elót

te màr bebizenyltatett, maga a váltótszék itelet ‘та! kimendhas

sa s a hûnpert megrendelhesse, azenban maga a bůnper va

lamint a tevábbi sziikséges nyemezásek st. a. hiintetó biróság

körêheztartoznak, jòllehet a hamisság kinyemezàsára sziiksé

ges tiszti vlzsgálatekat azllletö elnöki (поп а váltótszékek is

megrendelhetik.

Ещё!) esempeskedéseket a váltòtòrvényszêkek a. l`enyitó

törvényszéknek be szektak jelenteni, példàul a ki pazarlónak

kihirdettetett és mégis váltòi kötelezettségeket vállalván ma

gára, másekat károsit. Vfeltszék 1845. január 21-d 4. sz.

január 31d. 111 sz.

119. 5.

На а váltó kifizetésése valamely polgári

birósg мы tiltatett velna meg.

„Ha a Ми‘) kilizetése valamely pelgári vagy büntetů

birósag (мы (p. о: mint imént láttuk valamely csalárd

ságróli panasz következteben) tiltatott velna meg ‘) a vál

tótulajdenes mind а mellett is a чаши bemutatni

és evâst tenni, az elfegadó pedíg a pénzt birói kézhez le

tenni köteles.“

180. S.

Ha valamely váltó a birósàgek дна!

э. birtekestul téritvény mellett

elvétetik.

„На valamely ‘МЮ а (pelgàri vagy büntetö) biró

ságek (мы attól, kinek kezénél vagyen, téritvény mellett

elvétetik, a váltóbirtekos szinte bemutatással s eva

teltatással, az elfegadó pedig а pénz letételével kö

I) A mennyilicn «Irre jegosítvn van, (vfeltszëk 1843. шары 10-d. 449..~;z.).

15*
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teles.“ Hanem „ez esetben készfìzetési viszkereselnek helye

n'inesen(me1't а váltónincsisa tulajdonòs kezében); hanem

haaváltósumma birói kézhez le nem tétetelt, a bemutató

(az ovásnál és közlésénél Гоша) az elôzöktûl biztosilàst

kivánhat, a mely jog azon elözöt is, ki biztositàstadott,

года saját elözöi ellen illetni ‘ ') mint a máskor mon

dottakból is tudjuk.

181. §.

На а váltó elveszett.

Ha a váltó elveszett, (a mi alaltaz ellopatás is ér

tetik), szabályok

1. elfogadás elött:

„Annak, a ki a váltót elvesztette, joga van а vàltó

megsemmisítését azon vállólörvényszek àllal, melynek

körében a ñzetés történendô volt volna, következöleg esz

közölni: A törvényszék 45 napi hatá1'id(5t rendel, mely

azonban nem elöbb, mint а lejúrat utolsó napjàt követö

napon kezdödik, bâr a megsemmisitést tárgyazó folyamodàs

elöbb benyujtatott volna is. Ha рейд a lejárat a be

mutatâstól volt számitandó sezen bemutatás meg meg nem

történt "аду bármely okból a lejárat nem tudathatik, a

45 napi hatàridö а váltószeknek a válló nœgszemmisitése

irant hozott végzése keltét követö паров kezdödik.“

9. elfogadás utàn:

„Ha az, ki а váltót elvesztette, az elfogadást egyéb pró

bàk (p. 0. tanúk) àltal bebizonyitani képes volnaz az el

fogudótul a vàltósummának birói kezbe tetelét megkivàn

halla ugyan,köteles azonban a váltó megsemmisitése vé

gett az illetô vàltószéknél keresetét a letéleltöl számitan

dó S nap alatt meginditani, ellenkezö eselben'a шеи

summa а letevönek visszaadatik.

Ugyan ez hatàroztatik n tulajdon ‘аду sajàt váltó

kat illetôleg a kibocsatóra nézve is, (lehát ha akibocsá

I) “К. l. r. 187-189. М.
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làs màskép bebizonyitható, a kibocsàló is lelétellel tar

lozik) , a forgatók azenban e köleleseéglöl menlesek“, de

nem a lìzetéslöl akker, ha nelalàn a köztörvény útjàn, —

а2, hogy màsok kárával gazdagedának, bebizonyítatnék.

„Mind ezen eljáràsnak pedig a váltótörvényszék elött

ugyan, de nem a váltójegi szekelt rend szerinl van he

lye.“ I) Merl а 1101 válló ninos, (minthogy elveszett),

vállójeg sincs

TIZENEGYEDIK FEJEZ ET.

A zálog-ésmegtarlàsi jegrul, mint a va'1ltó

lulajdenesnak különös kiváltsàgairól.

182.§.

A vàltói zàlog.

A víillói zàlogjeg azon jog, melyet а váltóhitelezö a

a vállóadósnak valaniely ingóságàra nézve szerez ’) A

vàltónak pedig a váltóhitelezö birtókában kell lennie, úgy

hogy például kereskedöi könyvek tételeivel váltók elö

mutatàsa nélkül zálegjogot gyakorlani nem lehel. ’)

A zálogog szereztetik 1. magán de tetlleges ‘) 111

taladás uljŕin (szerzödés vagy végrendelel kövelkeztében);

2. megtartásnál fegva; 5) 3. pedig biztositàsi avagy vég

rehajlási összeiràs és birói lezàrás állal. 6)

Ezen végrehajtási összeiríis- és lezárásból eredhelö

zálogjeg а vállólörvenyszékek illetösége alá. tartozó áru

szerzési kötésekre is kiterjeszletik. (Vleltszék 184|. nov.

1) Vtk. L r. 190--192. 1844: Vl: 7. 5.

2) Vtk. l. r. 193. 5.

3’) Vfellszék 1842- aug. 8-d. 691. és llétsz. 1842. nov- 2l-(L 95. sz.

4) Vfellszék 1842. julius 11d. 512- sz. 1842. nov. 10-d. 1127.|1étsz. |843.

aug. 24-d. 126.

5) Vtk. l. r- 198, 200. 55. A ineglarlási jogel lásd alább.

6) vik. i. т. 118, 200. 55. ii. г. |53. 5.
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22dikén 544. es llétsz. Táblán 1842. január I0-dikén

27. sz. alan.)

183. §.

A vàltulajdonosnak а zâlogjogbul eredö kü

lönösb jogai és kötelességei.

Altalàban: _

„На а vàltótulajdonos valamely ingó javakra zál0g

jogot nyert, ezen joga még akkor is megszorltás

nélkül fenm arad, haidöközben a zálogositó ellen

‚ csödület tàmadott; s 6 a csödületi birósàghoz kötve nin

csen, ') hanem abbókmagàt ‘аду maga az alàbb mon

dandók szerént kilégitheti ‘аду birói (sommás uton) ki

elegittetheti. Mindazállal ha tökéletes kitelégitése utàn

a zàlog áràból valami marad: a fölösleg а tulajdo

nosnak vagy csödületi tölnegnek k i adandó.2)

Különösen:

1. „Haa то; valamely elfogadott váltóbul ё“

(mely czélból ezen „мы hátiratáltal is lehet а másik váltú

heli hitelezöre àtruházni, а midön ezen summa, melynek

bátorsagára а váltó átadatott, a hàtiratbnn kitétetik) azl

mint alzàlogot (Allerpfand) a zálogtartó tovàbb

adhatj a, vagy lejàrtàval behajthatja. г)

„Köteles Ipedig az elzàlogosllott vállónak birlokosa

(természetszeréntis) annak elfogadás vagy fizetés végelti

bemulatása, ovástélel és ennek közlése körül mindent

épen úgy, mintha e részben kiilönösen meglmlalmazva

volna, megtenni, annyira, hogy ha valamely vàllói kövelelés

vesztét következtetö késedelmet okozna , nem csak a vâltó

beli fólösleget Роща а zálogositónak kiadni, hanem ezen felül

I) wk. п. г. 24. 9.

с‘) vii. п. г. 193, 194, |96, т, 198. gg.

з) vik. i. г. |94-195. м.
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azen követelésére nézve,melynek blztesitàsa végett aza

log adatott, veltaképen kielégitetlnek tekintetik.“ ')

2.„Ha orszàgos papírból1'1ll:11bitelezô szabadságàtól

Ш“, hegy a zálog ideje eltelvén, ezen papírokat afìze

tés napján volt béesi folyam szerént megtartsa “аду е1

adja; а fólösleg kiadàsa. mindig magàban értetvén.“ ’)

184. S.

A megtartàsi jeg (ReteniensBecht).

„Megtartási joggal bír 11 váltóhitelezö а v1'1ltòadós

nak pénzére s egyéb (inge) bolmijére nézve, melyek aman

пай kezéhez (p. e. mint bizemányì àrúk) törvényesen,

nem tiltett úten (jólleliet nem biztosltás végett, snem 1s

z1'1logezimmel) jutottak, bàr idöközben az adós ellen esö

dület támadott. Ezen jognál fegva a hìtelezö а pénzböl

követelése erejéig maga magàt kielégítbeti, a fólösleget

visszaadvàn; egyéb helmik pedig birtokában levö vàltó

zàlegként tekintendök, s azekkala fóntebbiekben elöadott

rendeletek szerént b1'1nhat.“ a) De azen fólöslegre, mely

birói lezàràsból szitrmazott, egy más vàltónàl fogva.

megtartási joggal élni nem lebet (Hétsz. Tabla 1812.

jz1nu'.'1r 7dik 23, 21. es januàr 10-d.‘28.sz1'1mok); inert

а lez1'1r1'1s alatti helmik meg a váltóhitelezö kezehez ne1n

julottak s annál kevésbé 11 fólöslev.

1) vn.. 1. г. 1911. 5.

'’) Vtk. I r. 197. 5. Еду kiilöllös de kétesb esetben а magán kötelezvtiliyckre

is mint váltózálogokra az omzágos papirek iránt ezen törvényben rendelt

bánásmód аду alkalmrtzlatott a fötórvényszékek által, hogy azek csak

névúrtékök szerént 11d11thass.1n.'1k el. Azenlmn véleményem szerént v.‘1|.‘1~

mint az országos papirokat bécsi folyam szernét el lehet adni, úgy а

magán kötelezvények is Iolyam ага: folyó ár szerént, de a mit csak

árverés utján Iehet, mint más ingóságekét észközleni, szinte eladathn

tók, következöleg ez utóbbi esetben mindiëlr biroi úten, kivévén ha

valnki magán úten név szerénti értékében venne által , mi ellen a zálegba

adónak kil'egás:1 természet szerént nom lchet. Vcsd бане alább a 251. 5.

г) Vtk. I- r. |98. 5
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185. §.

Az íntézö és intézvényezell váltói zál0g,

és megtartási jogáról

Jóllehet sem az intézö az intézvényezett ellen, sem

viszont ez amaz ellen váltójogokkal rendszerént nem bir ')

mindazàltal törvényünk mindkettönek a másik ellen ily

zálogi és megiartàsi jogot ad azon esetben, ha valame

lyiköjöknck а másikon a vàltónak következlében keresete 

volna, ú. m.

1. „az intézônek intézvényezett ellen ha ez aváltó

summára nézve fódözve volt, és mégis а vàltó kilìzeté

¿ét megtagadá;

\ 2, az intézvényezettnek íntézö ellen, ha amaz ennek

a váltó kifizetése által hitelezöje lett. ‘ ’) '

Irl`IZÉNKl'1T'I'EDIK FEJEZET.

A váltójog megszüntéröl általában és

az elévülésrölkülönôsen.

186. §.

A váltójog micsoda okokbul szümk meg.

„А vàltójog általában mind azon okokbul megszünik,

melyekuél fogva a közpolgàri törvény szerent más jogok

is elenyésznek, ide nem értve azon esetekel, melyekre néz

ve a váltótörvény kivételt tesz.“ ’)

Щ ké! dolog érdemel Hgyelmet

A. „Mind azen okokbul megszünik, melyeknél Тора а köz

polgárì törvény szerént más jogok is elenyésznek.“ lllyen okok ‘)

1) "ш. 1. г. во, 87, 106. м. мы fóntcbb ns, 49, 55. gg-011.11 is

2) Vtk. 1. г. 199. 5.

г) v1k. 1. r. 201. 5.

‘) Emerici Kelemen: lnstitutíones juris hungarici privati etc- Liber ll. De

rebus. Második kiadaîsa ulán 65|. és kövelk. lapok szorént.
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1. lizetés;

2. személyegyesůlés (eenfusie, s váltòjegi nyelven: censo

lidatie) midón a váltóades a váltòhitelezóvel еду személyben

egyesúl p. 0. az elfegade vagy kibecsátó st. a ‘МЫ maga

ra fergattatja, а bemutató a. váltót nevbeesiilêsbôl akár arô

adósekra akár а jótaiiekra maga fegadja el; de ne feledjiik,

hogy itt a jeg és kötelezettség nem mindig enyeszik el ege

szen, p. e. elöbbi feigatò magára. fergattatja a váltòt, má

sedszeri elözöi ellen viszkereseti jega elenyészett, inert ezek

neki mint elószöri fergatónak, következói, teliàt ezek ö ellene

kifegást tehetnek, de elószöri elözói, s ha. van, az ell`ega.

dó, meg mindig kötelezésben maradnak. Igy: ha. az. intéz

vényezett fergatmanyessa lön, mint fergatmanyes tańezik

annak idejében magának (mint intezvényezettnek) a váltot

bemutatni, el nem fegadas vagy nem llzetés esetében maga

ellen evásttenni, mint elfogadó fergatmanyes рейд; már nem

indlthat más, mint (egyszeiú elfegadás esetében köz törvé-ny

szerint) a kibeesátò ellen viszkeresetet, st. a miket a váltòjog

s ismét mendettak értéséböl magának kikikönuyen megma

gyarázhat. Tevàbbá

3. letétel;

4. ûtalvá.nyezás (assignatie), midón a hitelezö màshez ûtaltatik;

5. engedmeny;

6. teljes elvállalás (expremissie) midón egy liarmadik az

adósnak tańezását egészen átvállalja,

7. ûjitás, midón a váltószeizódés más ûj szerzódésse vál

teztattatik; a heva tartezik a издано elfegadása is;

8. lemendás “гид edaajándékozás; és semmisités t. i. az el

veszett váltenak megsemmisltése;

9. idósiilés vagy (немцев.

Némely váltòjegászek vagyis inkább váltòtörvények ès iizéri

szekás után ide szamlálhatúk még

10. beszámitás (_eempensatie);

11. harmadik személybeni kiegyenlltés vagyis átrevás (Scen

tro) p. о. A adòs B hitelezónek ezer forinttal, s A aiánlja

B-nek, hogy еду adesa van t. i. C, a ki nekifszinte adós

(akarrni`éi‘t) ezer ferinttal, B elfegadja az ajánlást s ekképeii

az arlósnak adesa lesz Bnek adósa. Most már ha ezen ¿tbe
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csàtott adòs egyszersmind B hitelezönek liitelezöje, azaz Bis

adós Cnek ezer foiinttalz az adóssàg Cben kigyenlittetetik,

S ezt Scontronak hivják. Azonban lehetó, hogy az elsó adòs

nak igy átbocsátott adósa. az elsö hitelezönek nem hitele

zóje, hanem ezen adós ismet új adòsát boesátja át, és

így tovább mind addig, mig olyan találkozik, ki az elsö hite

lezónek hitelezöje: e szerént az ily kiegyenltések végetlenül

sokasltalhatók, s minden fìzetès nélkül tömérdek kötelezetlsêg

megsziìnteltellletik. ')

Végre ide tartoznák

12. a váltói zàloog, és

13. megtartás útjàn tö11ént ön kielégitések.

Érvênytelenltésnek а vá.ltótö1'vényben ninesen helye , hanem

ha a szükséges kellékek, t. i. belsö kellékek: szenvedö kepes

ség és valòsá.g valamelyik vál1òi(eredeti, l`0rgaLási,elfogadási)

kötésben hiányzanak, meg а másik kötés rnegállhat; ha ре

dig а kiilsö lényeges kellékek hiányzanak, meg pedig I. ha

magában a váltòban: ez semmis váltó s váltójogot soha sem

alapltg 2. ha valamelyik utóbbi eselekményben p. 0. forga

tásban, elfogadásban, kezessegben: ez sem tartozik a vàltò

jogba; a mint ezeket az illetö helyeken bóvebben láttuk.

Figyelmet érdemel továbbà

B. „ide nem ertve azon eseteket, melyekre nézve a váltòtörvény

kivételt tesz.“ llyen esetek

1. a llzetésre nézve, hogy ez ne a lejàrat elött, ne a szükseges

oklevelek áladása nélki'11,ne valamelyik elözönek, avagy polgári

vagy büntetö biróságoknak letiltása ellenére, s ne hezag ese

tében történjék. _

2. а személyegyesülésról esak imérit, а 1е1ё1е1г61, enged

ményról s elveszett váltórul pedig annak helyén szólotlunk.

3. útalványozás, ûjilás, átvállalàs, harmadik személybeni ki

egyenlités es beszámitás csak a váltòliitelezönek rnegyegyezté

vel történlielik, men a. hitelezö esak oly kielégitést fogadhat el,

mely a. vúltó tartalma szerènt törlénik.

4 az elévülés a. következökben adatik elö.

1) Divatban van ez vzìltókra nézve is , és а 1‘1111‘31б1’1‘б11ус1\|)сп is emlíllclik

Ágostában, Braunscliweigban, Frank1urtb.'u1, Lipcsébcn s.
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187. §.

A víittójogi elévülés határideje.

A vállójogielévülés (idösülel) alall értjük а törvény

ben kiszabolt azon határidöt, mely alatt a vàltójegekat

gyakorlatba kell venni, különben elenyésznek. Ezen hat."1r

idö, rendszerént Её: év; ‘) kivévén azen esetekel, ine

lyekre nézve rövidebb határidô van szabva: 2)

Ezen eselek pedig a már másutt elöadelt késedel

meskedések ú. m.

1. az elfegadás (127. §.), felmendàs (|28. §.) és

fìzetés végetti bemutatásban (l44.§);

2. az ovástételben (154. 3.);

3. az oval közlésében (160 S.)

4. a viszkereset meginditàsában (167-_-|70. §§).

Mind ezen késedelmek azen esetekben is elenyész

lelik az illelö elözöre nézve a vàltójegol, ha n forget

màny hézag miatt ‘аду egyéb ekbul kétségbe vé

lelik 3), vagyis ezen esetekben isI kell az ováslétel, en

nek közlése, és а viszkereset végetli meginditíis kiszabolt

hatáńdeire ügyelni.

Jegyzel. Valainennyi, a törvényben kitelt halàridök

a gergelyi kalendàr szerént számitandók 4).

188. §.

Hennan szàmitatik

Az elévülés azon naptól számltatík, inelyen vàltójog

eszközlésben veendö velt l. i.

i) “К l- r. 203. 5.

2) A külfóldi valtótörvényekel illetôleg állal."1b.1n е következöket emelem ki:

Badenben, Bajerhenban, Dessauli-'in, Poroszországlmn az ele'viil1'~s ideje

ogy év; a franezia (lode de eommeree szerént, loválJháI|aniz'1ban, Né

melallñldön б! ev; Aiigollionlian hat év; Bologiiában epen niiiei»I elévii

Ка. А magyar “пир; közóp ‘На! tart.

3) “К. I. r. 202- 5.

4) “К. l- r. 209. 5.
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1. „a föadósokra, ú. in. sajàt vàltó kibocsàtójára,

‘аду az idegen ‘МЮ elfogadójára nézve, a lizetés nap

‘МОИ
J 2. а kezesre nézve azon naptól fogva,- melyen a

fizetést attól, kiért kezességet vállalt, törvényesen meg

kivánni lehetett; ')

3. a koràbbi elözöre nézve еду magánál késöbbi,

de a váltóhilelezöt megelözö forgalónak ellenében azon

naptól, melyen а vàltót ezen forgató bevált0tta,vagy ре

dig fìzetés végett megidéztetetl.“ I)

Az utóbbl eset hôvebb magyarázatot kiván. TudJuk,hogy azeló

zôk elleni viszkereset elmulasztása törvényünkhen a. késedel

mekhöz soroztatik, s megindítàsára kiszabott határidök, me

lyek azon pillanattól számltatnak, midön a. ММ) az elözó bir

tokáha мои, az elévülési határidônél rövidebhek: tebáthogy

a törvény különbözó rendeletei egymással megegyeztethesse

nek, itt kétségen klvúl az eléviilési мамаши szól a. rende

М, ezel: szerént:

a) a mely elózö ellen ВЫ. év alatt viszkereset nem indi

шпон, еПепе az elidösült;

b) számltatik реф; az elévülés azon парт, те|уеп а vál

tólhitelezö (azaz bemutató, mert per excellenliam ez а Vá1lÓ

hitelezó) valamely forgatót perbe idézett, \'a.gy ez amannak

részére a váltòt önkényt bevállotta;

с) ûgy mindazállal, hogy külön-külön -minden váltóbińo

kos (azaz mind az, kinek binokában a vàltó vagyon) az eló

zó ellen indítandò viszkereset halárideit pontosan megtartani

köteles (170. §. a 225. lap alalti jegyzetben). решат vila

gositom:

N váltóhitelezônek (bemutatònak) 10 elözôi vannak, mind

а szomszéd megyében lakók. Akáxmelyik ellen 30 nap alatt

1) “К. I. r. 204. §. а) b). Ez ulóbbi eselben kétségen kivül а fôadósok

kezeséröl van szó; ш tcszi ez: „поп naptól, melyen а lìzctést tör

vényesen megkivánni lehelctl.“ liiilönbcn is а forgalókérti kezes csak

úgy kölcleztethetik, mint mngok a forgatók.

2) “К. |. г. 204. 5. с).
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lehet s mulllatlanúl kell viszkeresetet indltnia. De 6 esak 11

10-dik ellen indlt. Foly a per 6 hónapìg, a midón а bata

rozat 11011 deloggá v1'11ván, ezen 10-dik forgató szinte indílhat

na a viszkereseti határidó alatt akármelyik ellen viszkeresetet,

de 6 15 esak saját 0162610 а 9dik fergató ellen indlt. Foly

a. per szinte 6 hònapig. Igy történik a 8-dik 05 110100111 for

gatóval. A hetedik szinte lgy akar törvénykezni a hatodik el- I

len. De ez azen kifegást teszi, hogy azen 1061111, midón а 10-dik

fergatò a váltóhitelezö által perbe idéztetett, ket ev eltelven, а

viszkereset rea nézve már teljesen elidósult. All a kifegás.

Igen czélirányes а törvény rendelete, mert különben a visz

kereseti perek vég nélkül huzòdnának 05 szaperednának. Ügye

kezzek kiki keresete után gyersan látni, ‘аду pedig minél

több s ha lehet, minden 01626101 egyszerre еду kereset alá

venni.

A másedik részben I) meg a perûjltásra nézve, ha a per ûj

bizenyitványoknál fegva újltatnék meg, az elévülés határideje

a végitélet hozatalátel szinte két év, azaz ezen újitássalavég

itélet hezatalátòl számltande 1101 052101106 а1а11 011101111. Егг61

annak helyén bóvehben.

189. S.

Az elevülés félbenszakadása 05

nyugvása.

Az elévülés félbenszakadni mondatik „midön vala

mely cselekvés 016111 106, bár abban a jeg nem hasz

náltatott, elévülési erejét elveszti“ úgy hegy többé elévü _

lésrôl szó sem 101101.

Nyugedni vagy „meg11kadni“ pedig mondatik, midön

ezen körülmény ‚,016111 106 az utàna jövö idöböz hez71'1

sz1'1mitatik“ ugyan, de a közbejött megakadási vagy nyu

vási 106 а szàmításbol kivétetik,

Nálunkaváltói elévülés ideje „félbenszakasztatik esu

pán törvényes kereset által; megakad pedig, midön а

‘) щ. 11. 1‘. т. 5.
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jogszolgàltatás teljesen megszünik, p. 0. 110110111, vagy pestis

(halàlvész) idejében.“ ')

Más körülmények az elévülésre teljességgel nem hat

nak, 0015201001

1. „а váltóilag érdeklett személyeknék holléte,vagy

személyes viszonyai (р, 0. kiskorúsàga) a váltói 010111105

re befolyással nincsenek;

2. az elévülés 1110101 5001101 magán egyezkedés által

rövídltni vagy hoszabbítnì nem lehet.“ 2) Ha ehát csak

a váltó lejàrata hoszabbítatik is meg, az 010111105 mindig

az eredeti lejârattól számitandó.

190. §.

Mit kell tenni,`ha az elévülés ideje 011011?

„На а 101101031 010111105 111010 011011: az àltal csak

a váltótörvénykezési jog enyészett el; azon szerzödések

mindazàltal, mellyekböl а vàltóiog származott (p. 0. adàs

vevési, pénzkölcsöni , régibh adóssàgì 51. —- 39, 95. §§. -)

a köz törvény elött, 111101 magán àlló jogczlmek, tovàbb

ís fennállanak; ennélfogva valamint egyéb tekintetben,

ugy elenyésztökre nézve is a köz törvény szerint 1101011

11011“ г‘)

1) vm. 1. 1. 205, 200. м.

з) "11. 1. 1‘. 2111‘, 203. 1.

а) wk. 1. 1. 200. 0.
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191. §.

Ezen résznek rövid àtnézete.

Lehetö, hogy a váltóadós a váltó bevâltâsát, vagy

ennek eszközlését önkényt teljesitnl nem akaija, ek

ker a hitelezö Ia törvények pártfegàsàhez, vagy а törvényt

végrehajtó birákhez feg felyamedni. Az e tàrgybani el

járás mind a személyeket, u. rn. birákat, panaszlÓt(1'ólpe

rest). panaszlettat (alperest), mind pedig ezeknek cselek

ményeit illelöleg némely formákhez 2) van kötve, stör

vénykezésnek, másképen jegesság kiszelgáltatása módjá

nak, fermájának vagy alakjànak hlvatik. Eszeréntazala

ki vàltójeg semmi egyéh, 11111110. vàltói jegessàg ki

szelgáltatásànak módjńról ‘аду alakjáról,

röviden: a váltói törvénykezésröl szóló szahályek

Ö s s zes é g е. ’

1) Ezen rész ugynn magában véve sekkal könnyebb, mint az clsö, mind

nziiltal vigyáznunk kell hogy hamis gyakorlati tanok- s példákkal mög

zavartabliá ne tútessek az elsöiiól.

2) Les formalités dela Justice sollt iiíeessaires ii la liberté. Montesquieu.

Fermae negotiomm et judicierum rite si sunt deíìnitae, magnum inde

exsistit Juris tutelae recto sinncieiidae pracsidium. Den Tex, prof. Amsteled.
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A bíró szinle mint 1065 0т110г csalatkozhatik.Ezé1‘t

а törvényhozó a hiráskodást egyszerre több értelmes sze

'mélyekhez kötötte, s ilyen több személy együtt biróság

nak, törvényszéknek hívatik.

Mielött azonban valamely dolog törvénykezésre

vagy perre kerůlne, meg némely nem-peres eljárásra

is  milyen az aláiràsi czim bejegyeztelése, ovás 11621650,

5 10161011 átvéaele, — 1111111 némely peres eljârás feltételére

vagyon szükség.

Maga pedig a per lehet sommàs vagy -rendes.

A perben legelsöhen elôfordúlnak а bizonyítàsok s

perbeszédek, ezekre határozat következik, 65 000011, ha

1011016, orvoslása. Végül jön elmarasztalàs esetében: а vég

rehajtás és néha. perújitás. Mind ezek külön fejezetekben

adatnak 016. _

Különös fejezeteket tesznek még: a perben holegy,

hol más helyütt elöfordúló némely cselekmények- és sze

mélyekröl, u. m. az idézésröl és határozatok kézhez szol

gàltatàsàrol, továbbá az ügyvedek s megllalalmazottakrol,

végre а díjszabásról szóló rendeletek. `

‚ Némely eljàrítsokban 11165 hatòságok is 16521 vesznek u. m. ki

1‘61у1 65 más rendezett 16060511 városokbanatanàcs vagyki‘1l

döttjei s jegyzói, egyebiìtt megyékben az alispán 65 szolga

biró. A részletessêgekrôl aJá.bb 526111011.

ELS() FEJEZET.

A vàltótörvényszékekröl.

192. 5.

A vàltótörvényszékek szàma s helye.

A vàltótöwényszékek há1°0n1l`ólék, 0156 birósàgiak,

fólebbvileliek, és legfelsöbb itélöszék.

Elsö birósági van nyolcz u. m. Aradon,Debreczen

ben, Eperjesen, Fiumében, Károlyva'11‘t, Pesten, Posen

han 65 S0pl'0nb3ll.
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Fölehhviteli ketlö u.m. a pestiVáltó-Fellörvényszék,

mely a királyi Fötörvényszéknek külön, önállàsu esztá

lyát képezi, es a magyar tengermelléki kormány; erre a

Нашей, amarra а löbbi vállótörvényszékekröl történik a

fólebbvitel.

Legfelsö itélôszék, meg pedig mind azen iigyekben,

melyek lölebbvìtel iiljiin а Vfeltszékre tartoznak a Hétsze

mélyestáblának váltószéki osztálya I)

Az elsó birósági törvényszékek hatesàgi köre egyenkénl löbb

megyékre terjed. Ugyanis az ar adi vàllótöwényszek alálar

tezik öt теща, и. т. Arad, Békés, Csanad, Krassó es Za

rànd ‘штате, az olah-illyr és nèmet-bánsàgi határórséggel.

_ A de breez eni ан). 9: Bereg, Bihar, Közép-Szelnek,

Kraszna, llláramaros, Szaboles, Szalhmar, Ugoesa, Ung, Kö

várvidekével s а hajdu városokkal. _ Az eper)es`i alé. 5:

Май], Sáros, Szepes, Terna es Zemplén. _ A f iurnei alá:

a magyar lengermellék, Zeng és Kárlopágó városek es kikö

tök, az otlosaezi vegezredbeli egész tengerinellék, Jablanáoz

es Gyurgyeváez tengeimellèki helységekkel egyiill _ A ka

rolyvári ala: Pezsega, Veröcze es Szerém vármegyék,

Herv-’1lhersz.’1g, Turepolya mezeje, a báni, kárelyvari és sla

voniai halárörségek és generalalus, a fìuméi alá tarlezóknak

ki1'ételé\'el._A pesti ala: 19 megye, и. т. Báes,Baranya.,

Bersod, Csongrad, Eszlergem, Fejér, Gömör, lleves, Honl,

Kemàrem, Liptó, Nógrád, Pest, Somogy, Temes, Thuróez, Tol

na, Toronlál és Zólyom, s a Jászkun kerůletek. _A pozsoni

ala 7: Alva, Bars, Györ, Mozson,Nyitra, Pozsen és Trencsin.

Végre a s op r 0 ni ala 4 varinegye, u. m. Sopron, Vas, Vesz

prem és Zala. 1)

Az elszámláll törvényhatóságokban keblezell szabad királyi

vàrosok, mindeniitt a megyei lörvényhalósáigokkal едут! ér

tessenek. ')

1) ‘м. п. г. 1, з, п. 55. 1311. vi. 11. 5.

`z) viii. il. г. 2. r. 2. 5. 1841. vi. s, 9. 55.

з) vii». ii. г. 2. 5.



242

193. §.
A törvényszéklek 1051010011052101110, 520т0 5

011010005 kötelességeik.

A váltótörvényszékek 105101 1051 52ет01уе1 110110100:

f6 05 111011011 személyek.

Föszemélyek az 0150 01105051 101100152011011001: 05у

010011 5 11051 100005105011, u. 111. 1101 0110, 5 1101 110105

kedöi ülnök. A pestinél vidékének szélesb terjedelme miatt

hat biró s 005у 1101051101101 105. В1г01 001010201 00205010

mindenütt 10501000 1101010 105 52111150505, 0200 Imeg

jegyzéssel, hogy 011011 10101115 1001100 105100011, 111101

1101051101101 1110011011. -— А VáltóF-eltörvényszék

05у elnökbülshat 011011001011, 111110011 520010 0 521111505002

110р05111105 15 52ар0г11011101111. В1101 001010201 00205010 01105

kivántalik. — А magyar ‚100501100110111 110110001‘, 111101 10110

felszék, egy eluökbül, négy 1011001111110 01100111 5 1101 keres

kedöi ülnökbül 011. В1г01 11011110201110205010 521010 01105 521111

50505.— A Н0152011101у 05101110 váltószéki osztályá

ban ‘) birói határozat 00205010 02 010011110! 0511111 1101105

52111150505. Az elnök helyet ennek 50101101050 05010000 а

hivatalkorra idösb ülnök 10111 be.

Mellékszemélyel1 minden 1011052011001: 05у (0 р0511

001001010) tollvivö (1а5у 1000051051120, 105120), 101011110

151010, 1110110, 1000 1011010512011, (kik ügyvedek közül 00

veztetnek) ímokok 05 (0 1111‘. 111051105 5201001) 510110100

kok, végre törvenyszéki 52015011 2)

Az elnök kötelességc 51050 010110000 10111510101, 11051’

а 110111101110 010111 т101100 105011 1101010550501101 10110511

5011, 11111000500 02 01001100110 101510110011 111010 010011011 0

001021 111, ha а 52010201011 051100100, 02 0 520102010 01

110010 51. (Kegyelmes királyi 11105110511010201. 05 а 520

1) А llétszomölycstábla csak 02011 esetben 111111511011111, ha а 1101 0150110 52011

051000501 ellcnkezôleg iléll 1011111, mint nlább fogjuk 101111

.») 111. 11. 1. 5, 0, 7, 13. 11. 1544: vl. 11. 1.
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vazatra nézve pótló utasitás).Aközbir-'ik egyszersmind 010

adók; ') de а kereskedöi iilnökök csak biràskednak

A tollvivök vagy tanàesjegyzök föleg а tanàcsi és

tàrgyalasi s egyéb jegyzôkönyvet st. az igatók az igtató

könyvet vezetik (mikröl alább), az elsö birósági jegyzök

vágrehajtásek végett js' kiküldelnek; a kiadók az iratek

nak (irnekek altali) elkészittetéséröl s (szelgák altali) el

küldetéséröl gendeskednak, а 101011011 rendezik s adija

kat kezelik (kegy. kir. utasitás ll. lll. IV. V. VI.1'ejzetek).

A gyakernekek fökepen а segédhivatalek helyeit pótel

jíik s az elsö birósagekhez is, ezek ajánlat:iraaVàltÓFel

törvényszék :'1ltelneveztetnek(kegy. kir. utas. 24 ', 2 4 9§§.).

194. S.

Kineveztetésök.

Az elnököt, biràkat és a jegyzöt, tekin

tet nélkül a születésre, de méltó tekintettel az 111010 101

vényszékhez tartezó hatósàgekra, 5 11020111111 10110 arány

ra 0 felsége ely ferfiakliól nevezi, kik azen kivíil,

hegya birói liivatalra különben is megldvàntató tulajdenek

kal blrnak, a vailtótörvenyekböl a V:'iltóF1‘ltörvényszék 01011

visgàlatet állettak ki. 2) Az igy kinevezett elnök és birák

örökösek, I) 05 csak bün vagy hivatalbeli visszaélesek 1111011

rendes itélet :iltal fesztathatnak meg hivatalaiktól. I) A Hét

személyesláhla valtószéki esztàlyaliez, inely törvényszünet

nélkül 5 törvényszakek alatt is felytenes iiléseket tartani kö

teles, О felsége 111031101 0100110 ülnököt, 1101110111-00111050

I) Az 0150 111105113105 fcltôrvénysziiknél minden közliirák (kivévén amott a

kercskeilôi ülnököket) elôailni köteleztctnek (kegy. királyì utasitás 3, 4,

2,3. s követk. 55.), rendes elôadó gzitoltatása esetében pedig a tellvivö

helyettesíttetik. (5 5.). A Hétszen1élyestáhlán csak némelyike elöadó

(lásd alább |94. 5.).

2) Hasonló pályfizás (cencuisus) egyéli hivatalokra nézve is óhajtható velna.

3) A birák ezen elmozdithatlansága azoknak lîiggetlenségét erösiti mcg.

4) Váltójogunk itt az 1805: 5: 6. 5-ár.1 hívatkozik, melyben váillóimk

а 115211 iigyész rendeltetik.

16 *
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ket is királyi шаговой és kerületekböl, úgy szintén több más

elöadókat s ülnököket is, születésre tekintet nélkül, а slak

séghez képest hozzà ad, kik ezen osztály biráskodása alá

tartozó minden ügyekben üléssel és szavazatlal bírnak. Ezen

legfelsöbb itélöszéken azok helye pótlásàt,k ik bármi okbul

a. törvényszék ülésében jelen nem lehetnek7 tekintettel а

vàltójog tudására, ideiglen a nàdor (mint a Hétszemé

lyestáblànak is elnöke) eszközli.

Vàltóje gyz öket (ovások felvételére) ely váltó

ügyvedek közöl, kik hàrom évig szolgàltak, az elsô biró

sàgi vàllószék ajánlatára а váltó felszék nevez.

A kereskedöi ülnökök azon llletö vàros ke

re s k e d öi ál tal választatnak, melyben а váltószék van,

s minden harmadik évben Щ vàlasztás alà keriilnek. Ezek

fìzetéstelenek, de a többi lagok a királyi kincslárbol {izat

tetnek. ‘)

195. §l

Némely általànos tisztök.

Mindenvàltószék hetenként legalàlih kétszer,

hétfön és csütörtökön, ha pedig ezen napokra ünnep es

nék, a legközelebbi köznapon tar tja й! éseit, sürgetös

esetekben rendkivůl is.

Minden tagoktól, a kereskedöi hilel Ícnlartàsa tekin

tetéböl teljes titoktartás és eljàrás gyorsasága

kivántatik.

A vàltótörvényszékek kötelesek еду közönséges el

járási jegyzökönyvet, чай‘: ta 11 ács k Ö n у‘ е t (111-010601

lum geslïomìs, vagy мать; R11tl1sprot0koll) tartani, mely

ben minden elöttök fenforgó tàrgyak röviden ülésröl ülés

re, idö és sorszàm szerint fóljcgyzendök. 2) д

Ezen tanácskönyvet teljességgel össze нет kell az igtató kö11yv

vel (Prolocollum e.z‘lu'Iu'lorum, Ei111‘eiCliungsprotokoll) zaván

н) “к. н. г. 6-11, 221. gg. та: ‘ч: 11. 5,

я) vik. 11. г. 1517. gg. -
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ni, amaz а tanácsülésben а jegyzó vagyis tollvivô által, ez az

igtatò hivatalban az igtató á.lta.l vezettetik.-Az igtabòkönyv

be röviden fóljegyezteük mind az, a mi valamely irómánynyal

ennek beadásától Гоша elintézésén keresztûl egész a. levél

tárba tételeig történjk, innen az igtató könyvnek következö ro- '

vatai szoklak lenni: I)

lgtatókönyv.

‘типе: I

tárgy _ vagy rende
Báíggs ‘шт és ст т kézhez :és 2)

/'elek И И add.11I наша.

nalga

[fis Рей

Naw

Imre l

Jásíár 25 1тии1г Január Januar Jánudr

20 та“; 21 21 22 22

summa

ta'rggd
 

A tanácskönyvbe рейд; jön, a mi valamely beadott

darabbal ‘аду Lárggygyal a tanácsüléshen törtênik s ezen ta

nácskönyv ily formán vezetlelik: ‘)

Tandcskönyv a peste’ vdltáwrvénysséknek janudr 30dika'u

larlott üléséról.

Jelenleväk а liirvényszék résßé/'0"l:

NN. elluïk

00. М

PP. шт

((’ kereskedöì üIuù’kò'k.

25 вы’):

I) Kcgycllncs kirzilyi ulasilaìs V. ‘сумы.

2) Régislrali0

3) Kegy. kir. “мышь IV- fcjczct.
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PP. elóadó felolvassa írasban медали: elóterjeszmzéngét

(re/erada) 5 az alwz szerkeszlelt kiadási tervet.

00. bìró nézete .s‘zerz‘nts01mmi.s elidrásnak helyè nìncsen,

тег! а be/'egyzett aldirási шт: а vcíltóbelz' elfugaddsz' ala'

irással nella eyyezö.

HR. az elöadúval tart. .

SS. ülnäk 00. („М vélellzényébeu oszlozik.

Az ej1u)‘k az aldirásokat gonllosan 0"ss:~e/zasonlítvdn , úgy

(Шайба, hogy az elfogaddsi ala'z'1'a's a bejegyzellel ugyanaz,

emzélfogva az elóadó .szavazatá/mz járúl. E szerinl ssam

т: többségével végezieletl:

(SzÓrul szòra.) „Plmaszlolt mint el/bgado' tarlosik 500

ezìist for. sommút — —— — ——— а panaszlónak 1:171

:-ebu' st. st. I)

MÁSODIK FEJEZET.

A váltótörvényszékek illetöségéröl.

196. §.

A törvényszéki illetöség a váltótszékeknél

mi; és mik által hatriroztatik el?

A törvényszéki illetöség alatt a törvënyszék azon ha

tóságát érljük, melynél fogva ez az elébe lerjesztettügyet

törvényesen elinlézheli.

Elhatározzák рейд 02811 illetöséget:

L a vàltószékek hat Ó s á gi k 6 г е, 111е1уг61 161116111)

szólánk; igy Györ megyei ügyek а ре511 vńlloszékek alá

rendszerint nem tartoznak; _

1) 116521111 16111661) 111111111 (156. б.) г6521111 alábl) fogiuk 1111111, llogy aválló

törvényszékeknél mög löbb jegyzökönyvck is tarlalnnk, u. nl. ovzi

si, lovábbá: külön eljárási, másképen tárgyalásl könyv (Verhandlungs ,

"аду Tagsatzungs-Protokoll), czímkönyv, 10161- 65 :1п’ег651 köny.vck.

Ovási, lclét, és árverési könyvcke! más halóságok 65 52с1п61ус11 is,

kik vállójogi eljárzisokban а 16п‘6пу szerint 16521 vesznek, tartani köle

lesek. A felsôszékelmcli rs.-ik igtató 65 lanácskönyvre van szüksëgök.
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2.11törvénybenviIágosan megemlitett títrgyak,

3. 'a beperlendö félnek, és;

4. 11 peres tàrgynak holléte.~

197. §.

A vàltótörvéyszékek elébe tztrtozó tàrgyak. .

Valtótörvényszékek köréhez tartozó tárgyak kétfélek

и. т. r1eu'1peres es peres tárgyak.

Nein-peres tárgyak

1. az alairási czimnek és közkeresetì társaságok szer

zödéseinek bejegyeztetése; ide jàrulvàn az ily bejegyzett

üzérségnél vezettetni szekettkönyvek hitelésitése, nem külön

ben а bejegyzett kereskedök, gyárosek, és közkereseti

társaságek beltagjai feleségeiknek hezomànya, hithére s

jegyajándékaik bejegyeztetése ') «

2. az ovàseknak az elözökkel közöltetése;

3. illetö esetekben 11 váltósummáknak letétele.

Peres tárgyak

1. minden vitltóperek;

2. bejegyzett üzéreknek egymás közti elyan perei, me

lyek eldöntésere kereskedö könyvek megmutatàsa szükséges;

3. minden 1'11‘uszerzési ügyleteknek (Lieferungs Ge

sehälte) elintézése; ’) meg pedig áruszerzési kötéseket,

szenvedö vàllókepességgel nem biró asszonyok, papek és

szerzetesek is, а mennyiben terhes szerzösédeset köz tör

vény szerént kötni képesek, mindnyàjan érvényesen te

hetnek. 3)

4. bejegyzett közkereseti tarsaságoknàl egyes tagok

keresetei a társaság ellen; és viszont а társaságéi egyes

газы; еПеп; ‘)

5. váltólörvenyszék elôtt каши 1negegyezés;5)

1) vn.. н. г. 106. 5. ю. 1..»j.»..\1= 1. 5. н; 1840: ю: из: 3. 9. 15

2) Vtk. II. r. 18, 78. М.

з) 18-14: VI: 28. 5. lì) 8. 5. A7. árllszerzésekról bövcbben Мы! aláhb a

kereskctl1'.si jegban а 274, 275. 55-okat.

1) |810. 181.53. 5.

5) Vtk. II. 1'. 81. Ф.
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6. а vàltótörvényszék elött folyó perel1böleredeltné

mely járulékos perek, mint igényper (Мед alàbb a 252. §t) ,

kártalanitàsi perek а végrehajtási zár megsértöji ellen

(alább а 254. §.), hanyag végrehajtók ellen (alább а

256. §.) , tanúskodni nem akarók ellen, vállóhamisságok

Í' “аду hamisitások eseteiben st.

_ 7. ezeken kívül a felsöszékek elébe tartoznak f'ólebb

‘те! utján a csödületi perek is. ’)

Némelyek az emlitett mind nemperes, mind peres

tárgyak közöl némely esetekben más birósàgok elébe is tar

toznak, mikröl alàbb.

198. §.

IAbeperlendö félnek hollétéröl.

Közönséges szabàly: a fólperesnek ’) az alperes tör

vényhalóságàt kell követni. ‘

Különös szabàlyok:

A törvénykezés helyél meghatározzák -

1. а beperlendö félnek k öz önséges lakh ely е,

а szerént, mint ez egyik, vagy màsik vàltószéknek hatósàgi

körében fekszik. p. о. Miskolczon lakó alperes apesti vál

tószék elébe idézendö; ~

2. a beperlendö {Швей valamely vàltólörvényszék

helyén (tehát nem egész hatósági köreben) ideigleni

tartózkodása p. 0. vàsàrkor;

I) $850: 22: 98. S.

2) Teljcsséggel ne higyjük, hogy а fólpcresnek váltókeresetekben szen

vedô váltóképességének kell lennie4 Mert miudennek, а ki vállojogo

kat szerezni képes, fólpcresi jogolikal is kell okvellenůl hirnia, mert

különben hogyan úzheli jogait? ММ! l`ólpc1‘csség1‘c elég а cselekvö ké

pesség. Hanem az alperesnek kell olyannnk lenni, hogy szcnvedô váltóké

pességgel bírjon, különben nem lchetne гида váltói kötclezlelésckd kö

vetelni. Innen a nem-teljes de màr törvényes korúalmak is fólpel‘ességél

megállapította a Vfcltszék 1845. január 30-d- 26. sz- a. Felcségnek a

férj ellen а váltó-kercseti illetöség s fólpcresség megtagadlatolt Vfcltszók

|845- febr. 7-d. 56. sz- n.
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3. a váltóbeli fizetési hely szinte a szerént,

mint ez egyik vagy másik váltótörvenyszék hatósági köré

ben fekszik. Innen egyenként ugyan а vàltóadósek akár

lak-, akár tartózkedási h`elyök szerént beperelhetök, de ha

többek együtt-egymàsért egy perben kerestetnek meg, s

elyanek, kik különbözö váltótövényszékek helyén tartózkod

nak, vagy hatósàgi körébenlaknak: legczélirànyesb öket а

váltóbeli lizetési hely szerént fegni a perbe, ‘) inert ez

mindenikre egyaránt tartozik. Egyébiránt a mely váltó

székiiek biráskedása valamely fö alperes irànyában àll,

a mellék alperes is az ala tartezik. 2)

Küllöldieket szinte a mendettak szerént, mind a magyar,

mind sajátlieni víiltótörvényszekeik elébe idézhetni. ‘)

199. ё.

A peres tárgynak hellétérôl.

Hogyha váltókereset következetében valami in gó

va gye n a keresö félnek átadatett (p. e. biztesitási visz

kereset utján): azen vàltószék, melynek kerületében a za

leg `létezik, az ez iránti késöbbi vàltókeresetet elitéli, úgy

hogy inge zàleg âltal biztesitett vàltóhitelezö a csôdûlethi

róságáhez is kötve ninesen.

I) Vtk. ll- r. 19-21. 55. Áruszerzési kötésekben is az áruátadási éslizetêsi

hely szcrónt meg lehet a törvényszéki illetôséget állapítani. (Vfeltszék

1841. julius 15-dikén 234. ós 1842. dec. 29d-1304- sz.). S ha áruszer

zési kötésckben csupán саун: fél ‘об magát amásik ‘ё! könnyebségére

kiilföldi törvényszék ай , ez a másik felet, kiezen kedvezéœelélni nem

kiviin, arra, hogy ûgyét ne n honi törvényszék мы: indíthassn, nem

kötelezi. (‘мыши 1841. nov. 22-dikén 544. és 1842. mart- 21-dikén

147. számok alntt. llétsz. Tálila 1842. január 10-dikén 27. szám es mn

jus 27-dikén 377/M sz. alatt.). Еду azen lélnek is, ki magát más biróság

ай vetette, а másik fél ellen, ki magára nézve nem kötött ki más bi

róságot, kerescte megállapítatik. (Vfeltszék 1843. junius 8-d- 694.)

1) vállófellslék 1842- dec. 29-d. |304. sz.

3) Vtk. ll. r. 192, 193, 213. 55. iirtclmélicii.
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A betàblázott ‘МЮ váltói minöségét az újabb törvény

(u. m. 184-1. VI: tez 22. §.) utàn elvesztette, és igy az

csak személyi hitelre szoritatott; а mi igen czélszeríî, mivel

a vagyoni hitel а szelnélyível össze nem zavartathatik,

csakhogy aztán а személyi hitellel összeköttetésben a sze

mély iràntì végrehajtásról is majdan szükséges leszen а tör

vényhozásnak czélszerübben gondoskodnia.Arusze1zési kötés

véleményem szerént betàblázàs által nem veszti el vál

tószéki illetöségét, mert а törvény csak világosan vàltók

rul rendelkezik.

A váltóviszonkereset (vagy: váltóellekereset,

Wechselwiderklage) ugyanazon törvényszékhez tartozik,

melyen keresetlevelét a fólperes beadta.

Ellenkeresetnek (reeonventio) mondjuk, midön ugyanazon kere

seti alapnál fogva az alperes fordûl а lîìlperes ellen. Vàltò

pereknel törvényiink szerént ez szabályszerúleg alig gondolha

tó, ') sstalán leginkább nevhecsiìlésekben, p. о. midön ванн

rendeletre szóló tukványbanaközönséges elfogadó а kiboesá

tó nevere llzet, peldáúl X már egyszer általában elfogadta a.

ваш rendeletre szólò tukványt, tehát magát meg a kibocsàtò

iránt is váltógilagkötelezte (134. §.); azonban lizetéskor az

intézö vagy kiboesátó (itt вы’ személyben'rende1ö) nevére

ajánlja а kifîzetest. Ezen névbecsülésnél Гоша váltòjogi visz

keresetet indlt az I. rész 106 §. értelmében a kibocsátó el

len, а kihocsátò pedig, mint alperes I. r. 80. ё. érlelrnêben

ellenkeresetet az elfogadó ellen.-Ily ellenkeresetet lehelne

meg gondolni oly névbeesülö ellen is, a ki netalán a név

beesült következöi ellen ìndítana viszkeresetet. Azonban

véleményemmel az ily következók soha jogosan el sem ma

rasztalthatnak, tehàt inkább kifogásnak s ezen alapûlò fel

oldásnak, mint ellenkeresetnek van szabályszerüleg helye. Sôt

az elsö példa szerent is ваш rendeletre szòló tukványban egy

szerü (közönséges) elogadás ‘пап а. névbeosi`1lôi1ìzelés(tehát

а viszkereset is) véleményemmel meg nem Шина, inert itt

kibocsátó es rendelö azonegy személy lévén, a közönséges

\) Kivóvén , ha "мам" bármely kifogás helyell ily ellenkcresetel is elfogad

hatónak gondolnánk.
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elfogadó a kibocsátónak is váltójogilag kötelezte шага (125. §.),

tehát mi jogon tehetné most ezt önkényesen adósává.‘? Szinte

ezt kell értenünk az oly közönséges elfogadórul, a ki az in

tézön kivůl más elôzóre akarna ñzelni. Mert az elfogadás ál

tal az elfogadó шаг minden váltóhitelezönek, tehát a. rende

` lótül kezdve minden forgalmányosnak kötelezte magát (47. §.),

tehát ezek közöl többé adósává önkényesen еще! sem tehet,

vagyis más szókkal: ha та!‘ egyszer elfogadta. a vállót, ezek

nek nevére névbecsülésból többé nem iìzethel,s ha. fizetne és

perbe vonná ókel, ezek kífogással, vagy ha teìszik ellenkere

settel fognának élni.')

200. §.

Mit tegyen a váltótörvényszék, ha oly ese

.tek hozattak elébe, melyek oda nem tar

toznak?

A vàltótörvényszék egyéb ügyekben, mint a melyek

imént elôadatlak, nem ilélhet, ide értvén természet szerént

azon esetekel is, melyek az anyagi váltójogban vagy nein

említtetnek, "ад ,vilàgosan kivétetnck, (р. о. az I. rész

2-»dik fejezetébei. . egyebütt). Még pedig akkor sem ité|

hel, ha Мг а felck magukat iléletének alà velették volna

is, hanem minden pnnasznál tarlozik mìndenek elôtt a

felek kifogàsa nólkül is megvisgálni, vajjon a kereset, il

letöségén tú] nem terjede, mely esetben a fólpcresnek

okokkal ellátoll végzésben tudomásùl adja, hogy a ke

reset hirósága alà nem tartozik: =) -

A íìumei vállószék illetósége tóvábbá. is megmamd, mire nézve

az kereskedúsi és tenger-iigyelési törvényszék is levén, ez ан’.

tartoznak mind azoknak más szemëlyes és polgári (de nem

I) Wildner úr czcn cllcnkcrcselnck oly értclmét adja, miszcrënt alpcres nem

iigynnazoii, hnncm más — különlien vállóbiráskodáï alá tarlozó — pe

rcstárgynzil ‘оды fordul fólpcrcs ellen. ’

2) "ж. п. г. 6|, 10. М.
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fenyitö) perei., kik 1) az eddig fennállott szokásként (t. i. i'1zér

ségi lökéjök kimutatásával) vannak ‘ищу leendnek bejegyeztetve,

de akik ezulán az énèk kimutatást teljesltni nem kivánják, azok

nak esak olyan kereskedési pereik fognak а vauòszék elébe tar

tozni, melyeknek elitélésére a kereskedöi könyvek elómutatása

sziikséges, (ide értvén természet szerint а minden váltószék elébe

tartozó lárgyakat is); 2.) а magyar tenger melléken lakò ide

дел követek es ügyviselók; `3.) a görög nem egyesült hitü la

kosok; 5.) a hajózási perek, bár különben polgari állása vagy

lakhelyére nézve az alperes oda nem tarwznék is. ').

HARMADIK FEJEZET.

Az aláirási czim ésközkerestre összeállott

társasàgok szerzödéseinek bejegyez

tetéséröl.

201. §.

Kiknek kell magukat bejegyeztetni?

A vàltólörvényszékeknél azon kereskedö (vagy más

üzér) jegyezteti be magát vagyis aláirási czímét, а ki

1. könyveinek vàltótörvényszék elött önmaga mellett

is bizonyítékot tevö hilelességet -

2. a ki sajàt vàllók kiadásàban szenvedô képességel

kiván szerezni. 2)

Ezen bejegyzés ha. osupàn más hatóságoknál törtéńik, а mondotl.

foganatokkal nem bir, de a. váltószéknél löi1ém,más hiróságok

ra is kiteijesztetik, miról a kereskedési jogban bôvebben.

I) vii. п. г. 26. 9.

2) Vtk. I. r. 10. б. П. г. 27. 5. 1840: 16: 4, 8, 14. М. Tarlozik pedig a

magát bojegyczlctni kivánó az illclö vállótörvónyszéknól, l- i. а melynek

halósági körébcn telepzctc vagyon, jcgyczletni bc, póldául vcszprémikcres

kedô штык а soproni vtszékhcz folyamodni (Vfellszék 184|. junius

‘7d. 194. sz.).
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Eiöre is meegyzendó azonban, hogy nöszemélyek, bàr nem

váltòtörvényszéken jegyeztették is be magukat, idegen váltókra

nézve szenvedô képességgel birnak, mert az l. 1‘. 9. §a 050.11

akkor tagadja meg ezt tólök, ha а törvény értelmé

ben bejegyezve nem v0lnànak5 máx pedig a törvény érlelmè

ben másutt is történhetik а hejegyzés; ûgy hogy e jogaikban

еду betůvel sem szoritatnak meg, 1101011 а saját váltók kibo

csátásábani korlátolás azokra nézve, kik nem váltòszéknél je

gyeztették be magukat, а kereskedési jogban: is nyilván ki

fcjeztetik. ` \

A kik váltótörvényszéknél jegyeztetlék he magukat, iigyvédet

is magán pecsètök а1а11 rendelhetnek. ')

202. §.

A bejegyzés módja:

A. Egyes személyekrenézve.

Egyes személyek bejegyeztetésének módja és szabàlyai:

l. Az esedezés iràsban, ‘аду szóval is történhetik, s

annak а váltószék haladék nélkül elegel tenui köteles. E végelt

2. а törvényszék az esedezöt, ha tagjai 01611 65100

10105, egyedül -- ellenkezö eselben két ösmeretes, és a

folyamodót 65111016 tanú kiséretében maga elébe rendeli.

Ekkor

3. az esedezö teljes koruságáról (kétes esetben ke

resztlevelénél iogva) meggyözödvén 2) a sorsiám 1110110 ап

nak kérelmét s ezen kérelem teliesitését а czímkönyvbe

(Firmaprotokoll) fòljegyzi, az esedezövel tulajdon nevét

1) Vtk. ll. l'. 217.2) Minthogy azok, kik 20dik évöket elêrték, az 1840: 16- szerént rondes

kereskedést uyithatnak, a bcjegycztetésért folyamodó tvljes koruságára

nézve a mondott életkor már elcgcndô. Egyóbirzìnt 111 arm is sziikség 11

gyclmczni, hogy olyan пе jegyeztcsse he mngát, a ki rendvs kercskcdósl

nem nyithat, p. o. alkusz, vétkcs bukásban, csalásbnn mnrasztaltatou.

(mirôl a kcreskcdósi jogban), de а 1111 ha mcgtörtóunék is, nem tenne

папу bajt, mort а bcjcgyzésnck crcje úgy sem volna.
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beíratja, maga pedig a törvényszék, aláirásakor megjegyzi,

miképen az esedezöt oda intette, hogy vàltóleveleket csak

úgy írjon ай; s mind ezekhez, ha szüksegesek voltak, а

11111111 neveinek s lakàsànak bejegyeztetését is mellékeli s

mind ezt а jelenlevö törvényszéki tagok aláirják. ') Ez

meg levén

4. mind az, а mi а könyvben fóljegyeztetett, egy

szersmind annyi egyes levelekre íratik, h0gyminden1öb

bi 7 váltószék számúra egy-egy példány küldetl1essék,és

abejegyzöére külön csoinókban а levéltárba МЫ vegett

kettö muradjon, 111ag1'1ban értetvén, hogy aláiràsi czímét az

esedezö ezen példányokra is maga írja reà. Az esedezö

száinára рейд; annyi hiteles példány adandó, a mennyit ki

vànna. ’) А bejegyzett czimek megtekintése mindenkinek

megengedtetik. 3)

203. §.

B. 'l`1'11°sas1'1gol1ra nézve.

Hogyha több személyek "ад is tàrsasàgok, akár ter

mesztés, akàr ipar, атм‘ kereskedés utjítn nyerendö közös

kereset vegett társnsági szerzödéseket kötnek, magukat,

és ha akarjílk. szerzôdéseiket ‘) következöleg jegyeztetik be:

1. Minden egyes tagok, (az ösmeretlen, szinte mint

fóntebb, két tanû kiséretében) személyesen együtt megje

lennek, az eredeti szerzödést is magukkal hozván. Besz

v.inytàrsns:’1gokm'1l csak felhatalinazásàt elömutatandó Válasz

tmàny jelen meg.

з. ltleggyözödvén а vàltótörvényszék а szerzödök tel

' jes koruságáról, az elöttök felolvasott szerzödést àltalok

egyenként alàiratandja, ‘газу ha az aláirás màr megtörtént,

1) Kegy kil'. utasitás ll. rósz l- Маги.

2) Az “ус! az üzérek, iizérpajtásaiklioz s m."1s0khoz, kikkel iizleti viszo

nyokl1«'111 állanak ‘аду állnndmiak, szoktzik kiildeni.

з) ‘м. п. ‘ш-зд, 42. м.

4) (lsak а те|у tńxsaságok szerzôiléseiket is bejegyeztetik, hímak szenvedô

va‘ltók1'\pess<'ggcl. “К. |. rész. 12. 5.
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ennek valóságàt általok megösmerteti, s kézvenàsaik való

ságait azen megjegyzés mellett, hogy а 52ег266ё5}{е1611611

felelvastatett, (а jelenlevö törvényszéki tagek) aláirásával

5 pecsétével hiteleslti. Ha azenban valamely szerzödö tag,

betegsége, vagy lakàsának nagyobl) távelsaga iniatt szemé

lyesen meg nem jelenhetne, a vàltószék az elsö esetben

két taget kiild ki keblébôl, a niàsikban a meg nem jelenö

nek illetö hatósàgát szólitja fel a mendettak eszközlése

végett. ‘)

3. A czimkönyvbe az egész eljàrás és а közkereseti

társaság aláirasi ezime bejeg Yzendö, a szerzôdés egyik ere

deti pélilńnya pedig az aláirasi ‘czíminel együtt a levélt:'ir

ba teendö. Ha a szerzôdés több ívliöl állana, ezek selyem

sinórral keresztůl venatnak, s ennek végei a v:iltótörvény

széknek és szerzödök egyikének peesétével inegerösitletnek.

4. На а társaság egy ‘аду több személynek a tersa

sâg nevében az aláirliatàsi yeget àt akarná adni. ezt a szer

zödésben k ül Ö nö sen em I i t 111 sziikséges. 2) Ily eset

ben az aláirási czimvezetök kivétel nélkül (a társaság tag

jaival együtt) a valtószék elött mindig személyesen jelen

nek meg, s a tàrsaság aláiràsi czime, mindig a szerzödés

bejegyzése utàn a czlmkönyvbe igtattatik, s egyes levelek

re is szinte mint l`Óntebb , följegyeztelik st.

5. Az ily szerzödések az illetöknek, ha kiv:inj:'ik, hite

les máselatlian haladék nélkül kiadandók, 3) s ezek min

den törvényszékek és hatósíigeknál a szerzödés tartal

i) Közkereseti szei'zůd{~s liejegyeztetésênek az, hogy az egyes szerzôdö Iiir

snk cziine liejegyezve nincsen, ellent nem állhat. (Vleltszék. 1842. sept.

26-d. 875.)

2) Czímvezetöt egyes személy is nevezhet. 1840: 16: 48. 5.

3) Elkiildetésökriil, mint az egyes személyck bejegyzett czlmével törtónik, а

törvóny nem szól ugyan, mindnzáltiil a 11. rész 61. 5 c.) alnlti töivóny

szabzily értclméhen is úgy vèlcm, az elküldetésnek itt szinte helyc v.1,Izyen,

azért is, mert kiilönben , mig a tável fckvö v.1ltószi'~ktôl а másolat meg

hezatnék, .1 semmás eljárás fólötte hátra maradn.1 s igy czélt nein

éme. A rószvéiiyes társaságek alapszabályainak elküldelése miir világo

san rendeltetik al 1810: IS: 62- 5-áhan.
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ma iránt íeljesen bizonyitanak. Megtekintésök mindenkinek

megengedtetik. ')

§. 204.

A társaság feloszlása.

A közkereseti társaság egyes tagjainak kilépése, ‘мы

а társaság teljes eloszlása ugyanazon váltószé-knel bejelen

tendö, melynél a tàrsasági szerzödés bejegyeztetett. A vál

tótörvényszék ezt a llelylartótanácsnak fólterjeszli, ez pe

dig az eloszlást közhírre teszi. 2)

205. §.Y

A czlmkönyvriil és az egyes czìmlevelekröl.

A ozimkönyv hitelesitett, azaz 1. lapszámokkal jegy

zett, 2. selyemsinórral köriilvont, 3. а sinór két yégénel

Гора а lörvényszék pecsétével megerôsitelt legyen. ‘) E

zen jegyzökönyv egyszersmind a bejegyzett személyeknek

(vagy tàrsaságoknak) betürend szerénti névsoràval, aláirà

suk lap- és sorszámàval, ésaz egyes levelek csomójának

levéltâri számával ellàtassék. ‘)

Az egyes ezimlevelek a törvényszék pecsétévelmeg

erösitessenek, s reájok a jegyzökönyvi sor- és lapszàm

felirassék. 5) ‘

Az egyes levelekböl továbbá, mind a bejegyzö vál

tólörvényszéknél megtarlandók, (társaságok bejegyez

tetésénél а szerzödés едут eredeti példányával egyiitt),

mind a többiektöl hívatalosan megküldött példànyok ale

i) т. п. г‘ 35-42. gg.

з) 1840: 18: 40. 5.

з) щ. п. г. 29. 5.

0) De minthogy ezen néwor csupán csak aláírások könnyebb fólkeresóse vé

Бек szükséges, úgy lálszik, ez kûlönkönywibeli is vczettethctnék, s ezen

könyvnek hilelesitésére scm volnn sziiliség,

г’) Vtk. ll. r. 3|, 32- М.
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véltérban külön csomókban I) összerakassanak, és számaik,

még рейд az elsöbbekéi az aláirási czimkönyvnek betä

rend szerénti névsorához, az utóbbiakéi pedigg,I еду külön

шпон névjegyzékbe írassanak. Í) -

На а200. és 205. §§-okban а mondottakat rendbe szedjiìk, az

aláirási аптеке! illetóleg а váltótörvényszékeknél következô

irományok sziikségesek:

I. A czímkönyv, mely àll két részból, (vagy ha tet

szik két könyvböl):

-Az elsô részbe (vagy könybve) jön a bejegyzések történe

te , ezek szerént

1. sorszám; ' 

2. kérelem fóljegyzése;

3. a ‘шишек azon kijelentése, hogyaz esedezö te1jesk0ru

ságáról meggyözödött, s ennél fogva.

4. a 'kérelem teljesitésének bejègyzése;

5. az esedezö nevének saját kezével aláirása;

6. ez alatt közvetlenůl а kézvonat valóságànak elösmerése;

7. annak megjegyzése, miképen az esedezö oda. intetett,'

Воду váltóleveleket csak {Ну irjon alá;

8. ha tanûk “так szükségesek, ezek neveinek és lakásá

nak bejegyeztetése.

A másik részbe ("аду könyvbe) jön a betûrend szeréntinév

sor ezen rovatbk szerént;

I ' ‚‚ I Ag alámisok A csomók levélta'rz‘

I .Neosur

I

. зайти.

sorszama Ilapszlima

Il. Czímlevelek csomói, még pedig:

1. különösen, p. ó. а pesti váltótörvényszék elôtttörtént be- .

jegyeztetéseket illetók;

1) Vólelnénycmmcl két csbmóban, u. m. az (‘Буй rsomóban csupán az illclö

váltószéknél bejegyzettek, a másikßan a többi váltószékektôl is meg

kiildöllck jônck, inert különben mire való volna а két példány?

2) Vtk. ll. r. 32, 33. И.

17
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_2. együttvalamennyi vàltótörvényszék elött történt bejegyez

tetéseket illetök;

Ill. Névje g yz ék а czimlevelek második rendů csomò

ira nézve.

NEGYEDIK FEJE ZET.

Eljàrás az ovàsoknak az elözökkel

tudatásánál.

206. §.

Az ovástevö kötelességei.

Ha az ovàstevö az ovás közlésére nézve a hívatalos

(на! vàlasztotta (160. §.): köteles

1. folyamodàsát oly helyeken, hol vàltótörvényszé

kek vannak, azon váltólörvényszékhez,- más sz. kiràlyi

és rendezett tanácscsal bíró mezövárosokban, az illelö la

nácslioz,-egyebütt az alispánhoz, s végre a magyar ten

germelléken a fìumei váltótörvényszékhez headni;

2. folyamodàsáhan minden tudósilandó nevét s lakhe

lyétvilágosan kitenni, sha nekitetszik, gondnokot is nevezni.

З. esedezését annyi példányban benyujtani, hogy

minden elözönek, s magának az esedezönek is egyegy pél

dàny jusson. I)

Hogy mindenik példány mellé az ovási levél egyegy hiteles má-I

solata esatoltassék, az esedezôé mellé pedig maga az ere

deti, та: az I. rész 160. §-ában láttuk.

207. ё.

A megkért és felszólitott hatósàgnk

kötelességei.

A folyamodó által megkért hatóság kötelessége kü

lönbözö a szerént, а mint a ludósílandó helyben, vagy

más hatósâg körében lakik.

1) vu.. п. г. 43-45. м.
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А 1161уЬ6п 1а116 6162616 1162116 а folyamodás

nak s ovásmásolutnak átadása 61116111163 rövid úton (azaz

111516111) eszközöltetik; mely 111611 а fenmaradolt р6166

nyon а 116161611111611 11111101‘ 65 1103у16г16111 16136511656 11163

jegyeztetik, s az eredeti ovással 63у1111 al 656662611611 111

6661111.

Más elö 2 611 re n é z v e pedig azon törvényható

ságnak, melynek körében a tudósitandó lakik, a megkért

11616563 1631616111) ‘Ц 616. 111611, 521111563 656161)611 61116111163

15 611111166 111133’ 1п63116г656 161161 111611611 а 1`01уат06651 65

11161161116161 о1у 16152611165561 1111161 61, 1103у 6261161 111516111

11621162 juttassa.

Erre a 161526111011 vagy 11163116165611 111116563 köteles

az bvásróli 11166511651 az elözöknek szinte legfólebb 24 óra

alatt, 521111563 656161)611 6166111163 15 616661111, 5 а 1`01уато

66 1652616, ha 62 116111 nem 16116611162611 volna, 30116110

1101 15, 111 az 6566626 érdekében minden 52111156365 16р6

561161 megtegyen, nevezvén, az elözöknek ezt is hírül adni;

végre a 1116651165 kézbe juttatásàrol 5 616665 napjárol szó

16 bizonyitványt 6111631161656 16г11611у11а1656311а11 azonnal

megküldeni. `

Ekkor aßfolyamodó âltal megkért hatóság ezen bizo

nyítvànyt hiteles pàrban a fenmaradott példánnyal, melyre,

szinte mint fóntehb, a 116161611111611 11111101‘ 65 1103уа11 16116111

18118511ё$8 fóljegyeztetett, 65 RZ 6166611 ovással együtt a

folyamodónak kiadja.

Hogy az effele 1116651165011 halasztást ne szenvedje

nek, а20п mezövńrosok, melyeknek rendezetttanácsa 6156

111165631 116165633111161 van ruházva, felhatalmaztatnak, hogy

62011111 minden törvényhatósàgoknak közvetleníìl 11163111116

11655611, I) bär különben ily 116211611611 IGVBIBZÓSÍ joggal

nem bírnak.

1) vm. 11. г. 46-5|. 11.

17 ‘*
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ÖTÖDIK FEJEZET.

Eljárás a váltósummàkletételénél.

208. §.

A letétel 1101 történik?

Midön valamely fél valamely kérdéses váltósummát,

biztosltás végett készpénzben, ‘аду annyit éröben letenni

köteles. ez mind köz hatóságnál, mind magánszemélynéltör

ténhetik. ‚

Köz hatóságoknál ezek szerént: oly városokban,

hol váltószék van, egyedül ez elött, szabad k. és más

rendezett tanáoscsal biró városokban а tanács elött,

egyebütt pedig alispánnál, vagy szolgahirák valamelyi

kénél., és a magyar tengermelléken а Iìumei vàltó

törvényszéknél.

Magánszemélynél csak úgy, ha ztfelek meg

egyeznek, а letevö azonban а letételt az imént elöszám

làlt illetöségeknek bejelenteni s magának erröl bizonyitványt

kérni köteles. ')

209. §.

M ik épen?

A letétel következöleg történik: A letenni akaró е

zen szàndékát az említett birósàgnàl irásban bejelenti,

ezen irásban а letétel okát világosan kiteszi s azthàrom

példányban beadja. г)

210. S.

A hatóságnak a letételröli bizonyítványa.

A hatóság а beadott jelentési példànyokra а történt

letételröl bizonyítványt ír, s azon példányok egyike а le‘

tevönek visszaadatik, а második azon személynek, ki szá

mâra а letétel történt, (ú. m. hézag esetében а hézagot

1) Уж. I. 1‘. 52, 53. М.

2) Vtk. Il. r. 51. §
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közvetlen megelözö hátiratosnak, ha рейд letiltás követ

keztében történt, а ietiltónak, 1) egyéb esetekben а be

mutatónak) kézhez szolgáltattatik, а harmadik a letétel

теней megtartalik. 2)

Ezenbizonyitásban a letétel körülményesen leírandó,

különösen рейд; аЬЬап következök jegyeztessenek fólz

1. a vàltónak és minden reá Его" dolgoknak másolatag

2. а bemutatónak, letevönek, és — ha volna — 1е

tiltónak neve;

3. a nap, melyen a fìzetés kivàntatott;

4. az ok, melynél Гора а fìzetés megtagadtatott; és

ha ez netalánletiltàs miatttörtént, az eredeti leliltó levél

másolata; ha pedig hézag miatt, a hézagnak körülmé- ‘

_Dyes fóljegyzése;

5. а letett summa pénznemének megnevezése,(vagy

más ingó vagyon leírása);

6. ha а letétel hézag miatt történt, megjegyzendö,

hogy ezen bírói oklevél egyszersmind (таз helyelt szolgál;

7. ha а letétel magànszemély kezéhez történt,`len

nek nyilatkozása, hogy a letétel nála vagyon;

8. а hatósàg alúirása pecsétével megerösítve.

Díja mint az ~ovási oklevélnek. 3)

211. 5.

Jegyzökönyve.

Valamennyi hntóság és bírói személy, kinél vala

mely letétel történt, erröl jegyzökönyveati' (letétköpyvet)

tartani kötcles, meg. pedig’ következö~r0vatokkal: ‘)_

1) vak 1. r. 183. 6. ‚ .. _.

я) Vt_k. ll. r- 56, 57. М. — Bizonyos esetekben а váltónak_is szinte leléle

lórôl nz Elsö' rószbçn, kiìlönösen a |75. §-bau 2- algu 176. мы. 2

177. §ban 4. alnttjszóloltllllk. ’ - I .‘_

д) Vtk.'|. r. |81«183'§§. If. r. 56-_-58. М. Ezen bizmyitványrôl az Í. rész _

idézctt helyén`az томата, hogy М! ercdeti egyenlô párban, а Н. rósz ‘

idézctt helyén рейд, hogy csak a beadott jelentési példányokra iroltml

adassôk ki. Azonban mind n kcttó megcgyczlelhctô, merl a folyamoiiás

ra т bizonyíwány is ercdcli.

4) Vtk. ll. r. 59. б.
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212. §.

A letélröli gondja és felelössége.

A letét, ha készpénzböl vagy könnyen lepecsételhetö

tàrgyakból (Ш, bírói pecsét ай veendö. Különösen

A vàltószék, {задай közöl kettöt vàlaszt, kik а letét

tàrt ellenzár alatt tartják.

A letételekröl azouban az egész váltótörvényszék

vagy tanàcs felel. (Alispán, szolgabirák, magànosak, ter

mészet szerint, csak maguk felelösek).

А letétdíj, mely a letétÖrzönek s érette felelönek

jár, váltóügyekben mindenütt а summa. ’/60 része, ‘) ‘аду

60 forinttól 1 ft. Ha közhiteli kötelezvények vagy ‘МОК

tétettek le, а lelételdíj а lelett sommának '/4 százaléka,

vagyis száz forinttól 15 xr. 2)

HATODIK FEJEZET.

A summás eljàràsrol vàltóperekben.

213. §.

A summ-ás eljárásnak mikor van helye?

A summás eljárás vàltóperekben, akár biztosítás,

akàr készíìzetés végett ’) következö esetekre szoritatik:

1. ha a fólperes ingójavakat az alpeI'estölzálogké

реп máx' bír, ezeket elöszámlálja, és summàs keresetét

ezeken túl nem terjeszti; vagy

1) Vtk. Il. r. 58, 60. М.

2) Vtk. ll. rèsz XVI. fejezet, 16- б. На а váltósumma letillás miatt tèletctl

le, az ebbòl eretlhetô kárnak s köllségeknek nem а váltóadós mint lc

tevö hanem a letiltó az Oka , s cz köteles azokat пыли. (Vfeltszék. 1842

dec 5-d._1234. sz.).

з) щ. н. г. 65. ß.
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2. ha а 1`01реге5 mindjàrt keresetlevelébeii jogát tö

kéletesen bebizonyitja. ‘) Е2еп bebizonyitás kövelkezöleg

történhetik :

a. Bepanaszlott adós aláiràsànak valósága akár a

váltólevélre irt törvényszéki hitelesítés 2) akár а váltó

széknél látható bejegyzés által mindenkétség fölött emel

tessék. Ezen kivül

b. Viszkereset eselében az eredeti ovás elömutat

tassék, és ennek tudatása biteles irattal bizonyítassék.

с. Midön valamely vàllói kötelezés 3) társasàgiczím

alatt keletkezett, а bepanaszlottnak társasàgi összekötte

tése а váltószéknél bejegyzett és letett tàrsasági szerzö

.dés, vagy ennek hiteles másolata àllal igazoltassék.

d. A követelt költségek minden esetben bebizony

‚ itandók 4), lnindazàltal a biró azokat méltànyosság sze

rént lnerséklendi. lr')

214. §.

A s11111111á`s eljárás 111111611 1111?

А summás eljárás váltóügyekben röviden abban àll,

hogy а keresetlevélre 111516111 végzés hozatik az ügy ér

demében; vagyis részletesebben szólván, lrogy a biró

sàg а panaszlòltnak, idézés és kiliàllgalás e-lött,különben

következö birói >Ífoglalàssali fenyegetés alatt végzésbep —

I) Hogy a summás váltópefrc nem egyszerre mind а kót ßset-szükséges, hn

nem akár egyìk akár másik is clég, mçgtelszik а 11. г- 72. §-áhól, hol

feltételîk, hogy ingó zálog uincsen', meg is sommás perröl van а szó.
2) Ilyeilnek fogadtaîott ela törvénycsI bizoilyság lîitvlesitése is a Vfcltszék által

|844- mart. 43d- 225. sz. a. De cz igen kéuyes dolog, mert .1 vzîltólszé

kck az egész országban valamennyi `törvénycs bizonyság aláirzisát nem

öimerllctik, teh-'it ezt olyannak, mely n fólperes jogát mindjárt n kere

setlevólben töliélclcscii bebizolxyílná, tartani nem lchet.

3) A törvényben а váltói kötelezêsek közt a sçját váltó nem cmlittetik ugyan,

mindazáltal kétség erröl, sem lehct.

4) VtkI ll. 1‘. 61. §.

з) щ. п. r. 66. 11.
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neghagyja, miszerént a vàltósummát kamatokkal s egyéb

költségekkel együtt, azon idötül, melyben а végzésröl tu

dósítatott, számlàlandó 24 óra alatt, vagy teljesen bizto

sítsa, ‘аду kifìzesse. Söt 11116611 а hitelezö bebizonyítja,

hogy követelését még ezen rövid halasztás is veszélyez

tetné, а biztositàsnak minden haladék és új folyamodàs

nélkül biróíkép leendö eszközlése azonnal az elsö vég

zésben megrendeltetik, a fizetésre azonban ekkor is 2461111

166 adatik. ')

2l5. §.

A keresetlevélröl.

A keresetlevél annyi példŕmyban beadandó, hogy

minden alperesnek egyegy példány jusson s а 1`61реге$

szâmàra is еду maradjon, а példányok egyike а fóntebb

(2|3. §) emlitett eredeli oklevelelikelì a többi pedig má

solatokkal ellátatván. 2) ~° ‘

A keresetlevél itt is, mint а közjogi törvénykezésben számra há

ronì részból àll, nielyek 1. elóteljesztés; 2. ahizonyitás végett

szükséges oklevelekre hivatkozás; 3. világos з) kérés; hanem a

részek, mint látjuk, nem egészen egyënlôk a közjpgi törvény

kezésbeli keresetleveléivel, melyben а 2.°pont alagtçközönségesen

а törvényre alkalìnazás foglaltatïk, itt pedig erról említest sem

tettünk, természetesen, mert a törvényt a blró 1116111 köteles,

ellenben а bízonyitványoknak а keresetlevélhez mellékelésêt,

es megerimesét valmjogunk wbb 11е1у1111 is 4) megkivánja, mi

. lehát a görvényre alkalmazás helyébe cíélirányosbnak hittük

amazt tonni, mmt _ez gyakorlatbanis egészen így van.- Ugyan 111

I) vm.' 11.; 112. ç.

.2) Vtk. 11‚ 1‘. 03- 5- — Alább elö fog jöni, hogy a kcrcsetlevél valamclyik

póldányn a máxìolt oklevçlekkel a tudósítandó alpcrcsuek adandó, egyik

pedig az orcdvli oklnvelckkcl mind nddig megtartandó, mig а kézhez

adás meg nem történt,.a mikor ezen kózhpz-adás fóljegyzésc mellett ezek

is 11 fòlpcrcsnek, további alkalmazkodásaig, visszaadandók.

2) Vtk. 11. г. ('37A 5.

4) Vtk. II. r. 6|, 63, 80. 93. М. sl.
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а keresetlevel kelte sem tétetik ki, minthogy a rendes igtatò

könyv vitele а21 fölöslegessé teszi.

Egy ily keresetlevêl mintája volna.:

Tekinletes ]1`z'ra'lyz' Va'l!ótò'rvényszék !

Helyben lakó zvagy Imre, a Tekinleles debreczení Vál

Iólòïvényszéknél bejeg]/zel! kereskedo' , egg állalam Peslen

1844. jamlár 1söje'/L муж magam rendelelére kibocsátott

500 flos, szz‘nle folyó évz’ janzuir 15d¿kén ])eI1reczenben

'/if.'-elendo" zdllúl el/'ogadotl .9 ellelvén a Шаги” idd, mostan

kzfiz-ema' nem akar. -

Miért is az. A ala!! ille mellélrelt erea'el¿I vdllóra, továbbá

a Tekinleíes Vdllólò'l'z’é11_z/szélmél llilltaló alálrási c:1í/nre és

B ат“ ide mellékelt källségjegyzék/'e hívalkoeva, esedez~em:

Méltóztassék а pauaszlotlat az 500 fl. vállósulnmdnak

az 1845. januúr 15-d1'kéro”l jzírá ka//zalokkal és 6' eeüst /'0

та): feto" pe1'ků'llséyekkel egyiilt 24 От alallz' bislosüására

(pagg ka'/‘ìzelésére), különben bz'rúz‘ foglalás fenyegetése alalt

s0mma's ‘Доп lwzmuló keg!/es z`~e'gze'.sén_él /ogm lfòïelezm'.

A Tel»'z'nleles lìillólöreézzyszéknek Debreceenben

aldßatos seolgaja

, I1`z`s Pdl.

A kereset apaplrra ivrétben (in folto) iratik, azután а kereset

level hosszant 1511161 öszehajtatik, s az Шу összehajtott ivnek

legelsó lapján röviden szinte Fóljegyezteük, kinek_ keresete, ki

ellen s mi tárgyban. ‘) '

216. S.

A végzésröl.

A végzés 11611610 101101 11. т. 1. а birói ille

töségröl; 2. а kereset é1'de111é1‘öl.
A biróság mindenek 01611 megvisgàljat, vajjon Iake

reset а másutt (200. 5.) mondottak szerént illetöségén

túl nem terjed-e? mely esetben а fólperresnek okokkal

ellàtott végzésben tudtára adja,h0gy а 11010501, birósàga.

alá nem tartozik.

I) Gyors eljáráshoz tartozik városokban а 1`òlpe1cs11ek “аду ügyvc'clének és

:ilperesnck lakását is az utcza es ház száma. szerént felirni.
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Ha pedig illetösége alà tartozik s а biz0nyítvá

nyok a summás per kivántatósàgai szerént (913, §.) rend

ben vagynak, haladék nélkül а keresetlevél értelmében s

érdemében végzést hoz. Ezen végzés tartalma:

a. az alperesnek, különben követl/.ezö foglalással

fenyegetés alatt meghagyatik, hogy a keresetsummát

21 óra. alatt biztosítsa, vagy (а hol lörvény úgy reudeli)

kifizesse;

b. а költségek а váltótörvényszék által méltànyos

ság szerént mérsékeltetve és szorosan meghatározva vi

lágosan kitétetnek;

c. az is kijelentetik,h0gy a keresethez mellékelt

о k l ev e l e k eredetiben а vaïltótöryényszék mellett meg

tarlandók, másolatban pedig а panaszlottnak kézhez szol

gàltatandók ;

11. midön a panaszlott nem helybenlakik, az is meg.

említtelik, hogy az átküld б |е vél molyik törvény

hatósághoz intéztessék. ") ‘

Пуеп végzés mintája: .

A bepanaszloll/zak — különben kòëzellíesô' bírói foglalás

fenyegelése 11111112) —— теу/гауушдс , йоду (ш ezen ke/'esel

levélben elöadotl 500 flůól álló vlíltásuznnzdt eniist pé/when,

tôle járó 6°/0 kamatjaival és 6’ еийзг/Ёдап bírói/ag megúlla

pított perklïllségekkel egg/ütt ki/ìwsse. Az eredelì vlíltó A

és kòïlség/egyzéß B а lörvélzyszéknélmegmrlandúk, .s1m'na'

, Кедбпе]: zhásolalai a _ke/'ësellevél másall péllldnya (111118011

lamjglznellelt a là'/'vé/1_1/sz-él.:¿ азота 1111111 а panaszlotlmzk

kézllez allmulúk, a pmlaszló решу az elsa" ]1e'lda'n¿1/on а’;

eredelz' oklevelek 1m‘s.~2z-aa(Ia'.s‘a _mellelt tudljsílamíó. д)

’
\

1) Vtk. п г. в4—в1. 5. . ‚

2) Ha a fólpcres ingó jnvnkrn жене“ zálogjogánál fogva inditna keresetet,

ezen ingó дача]; valaminl а 'kercsetlevélben, úgy a vögzéscn ls elöszám~

lálandók, ily formán: A bepnnhszlottnak —— kiìlönben azon ingójavainak,

melyek a kerœetlevèlben foglaltatnak, úgy mint 6 МВ gyapjúnak... ..

bírói foglnlással leendö eladiltása mellell — е jelen Íizetési végzés egyc

dúl а mondottak bírói foglalására szorilkozván — meghagyatik, hogy SL

3) Mindezt azért szükséges a végzésben kiirni, позу а kiadò hivatal tudI

hassa таза“ mihez tartani.
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мило okok.

(Ldsd a 238. §l).

A végzés a hosszant összehajtoll keeresetlevél utolsó lap

jára iratik.

217. §.

A végz és kézhez adásàrol.

A váltótövényeszék h elyénlak Ó vádlottnaka

váltószéki szolga ön kezéhez adjaavégzést(alz'1bb al«1dik

fejezetben megírt mód szerént), miröl a kelet (év, hó,

nap) megiegyzésével a Fólpereshez visszakeriilendö kere

setpéldányon, aláirûsàyal megerösitett bizonyítványtad, ‘)

‚ Távollakó vádlottakkal а végzés àlkiildö (meg

keresö) levél mellelt közöltetik, avégzésnek közlés végett

altalküldölt példànyára is az àtküldö levélnek kelte fól

_legyeztetvénA 1- A felszólitott lörvényhatóság köleles a

közlötteket legfôlebb 21 Óra ala_tt az illetöknek kezéhez szol

gáltattatni, s erröl külön bizonyitványíii a felszólitó törvény

székhez` tüslént ,àtküldeni. — Е: podig a bizonyitváilyt

megérkeztével szimén legfölebh 24 om alatt а folperes

Пей (használás vêgett)'hiteles màsolalban kiadja. ’)

_ ’ у 218‚$.

'A_vQgzé~sfelleni kifogá‘sokrul.

A`vádl‘ott, ha ezen suriimàs vêgzés ellen kifogá `

sokat adhat elö, ezeket 24 ~óra; alatt, melyekha a ki- f

fogäsoknak postàn történendö megküldelésére szükséges

idö is l1ozz.'.'1siu'1rn.i'talik'9 keltös pëldányban minden szük

séges bizonyitványolckal so azon kéréssel adja be, hog‘y

költségei s mindennémii kárai irànt neki _a ‘МЮ részé

röl elég tétessék, és ha maga a‘perben 'késöbben meg

I) llymódon: — Kézhez adalott — év , -- lló — napján. *

NN. lörvényszóki szolg:l

2) “К. ll- г. 68. М.
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jelenni nem akar, ügyviselöjét is ugyanezen iratban ne

‘еще meg. l) - Különben

A vádló a végzésnek kézhez szolgáltatásàróli bi

zonyitvànyt vevén,2|órai idönek, а nélkül, Воду az elég

séges biztositàs ‘газу fizetés megtörtént .v0lna, elmultá

Val mindjárt z) a „шпон ingó javainak жён‘ alà vételeért 3)

esedezhetik. De veszély esetében mint tndjuk (214. S.)

elébb is. - Ha kilbgások adattak be

A biró ezen kifogàsok iránt a vàdlót is kihallgat

ni köteles levén, е czélból neki legfólebb harmadnapra

terjedö határnapot ad, s az ügy ez által rendes perlo

lyamra ûtasilatik. ‘) ’

219. §.

A summás eljárásnak elönyei vagyjótékony-.

sàgai.

A summás végzés ellen а panaszlottnak kìfogásokat

adni be, joga, ezeket pedig а birónak rendes регге uta

sitni kötelessége lcvén, asommás pernek rendszeréntalig

‘кота foganatja, ha а törvény a végrehujtásra nézve né

mely nevezetes elönyöket nem ВЫШЕ volna а summás

eljáráshoz. Ugyanis

Az alperes mondott kifogàsai nem akadályozhatják,

hou- .
°y1. На а vádlott rel Szüi-séges biztosíiási ingé „но;

által nem adott, (а kifogások ellenére) Ещё vagyona

bíróilag összeírassék és дн‘ alà vétessék; de csak е jelen

keresetután ily bírói zár alá velt ingó vagyont eladni,Y a ki

fogásokbul eredelt per eldöntése elölt nem, lehet. 5)

I) Vtk. Il. r. 70, 82. М.

2) aznzmég távollnkóra nézve sem vńrva több МЫ, mort ha a liózhez

szolgáltatásróli bizonyítvány mcgérkczcll, а kifogások is megérkczhcltek

volna. ‚

з) Vtk. II. r. 69, 70, 75. М.

4) Vtk. Il. r. 69, 7|. М.

5) Vlk II. r. 72, 74. М.
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2. Ha pedig а vádló fél màr keresetlevelének be

adàsa elött követelését biztosító ingó zàlog birtokában

volt, erröl törvény szerint rendelkezhessék. Mire néz

ve meg kell kiìlönböztetni: mily zàlog birtokában volt a

vádló. Némely esetben, mint tudjuk (183. §.) biró nél

kül is eladhatja. azt, söt а рег elött is eladhatta volna,

mindenkor csak а keresetet meghaladó pénzöszveget

tartozvàn а birónál le-tenni; màsokban birói felügyelés

alatt csak árverés alá bocsáthatja; s az árverésbôl bejött

egész pénz а рег végeig biróilag letéletik. ')

És ezen két ponlban àllanak а sommás eljá1ásnak

lényeges kiváltságai. '

HETEDIK FEJEZET.

A rendes perfolyamról.

220. §.

A rendes perfolyam a summàs eljàrástól

mikben különbözik, s mikor

van helye?

A summàs eljàràstól а rendes perfolyain

1-61’ és föleg abban különbözik, hogy itt hatàrozat

(az ügy érdemében) а 19.11011 (ё! kiliallgattatàsa ‘газу

legalább megidéztetése ’) ища hozatik.

Különbözik tovàbbà

9. аЬЬап, hogy rendes pereknél az eljáràsi közön

séges jegyzökönyvön kiviil. minden egyes perre nézve

külön jegyzökönyv (tárgyalási könyv) vezeltetik, s aper

hez tartozó iromànyok ahoz mellékeltetnek;

1_..

I) Vtk. ll. r. 72, 73. М. — Ezen §-okhyan а tön'1"11yl1ön_n'b011 az l. rósz

192. §-a nyomtatási hiba 197. helyett.

2) V1k ll. r- 118. §.
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3. hogy rendes pereknél az eljáràs mindig szóbeli

azaz а feleselések a törvényszék 01611 szóval történnek,

(azonban а törvényszék jegyzöje által irásba vétetnek).

Kiveendök az áruszerzési és igényperek, melyek ha szó

beli úton el nem végeztetlietnek, а váltójogi rendes el

jàrás szerént (azaz szinte а törvényszék elött, 60) irásban

(azaz a felek, nem pedig a jegyzö által írva) is tárgyal

tathalnak. ') Egyébirànt а többi pereket 15, ha a felek

mindenike megegyez benne, valamint elhalasztani, úgy

irásban elkészíteni is 101101.

Bandes perfolyamnak helye van mind azon perekben,

melyek (vagy а 10000у1Ье0) summás регге 00111 101102

nak, u. m.

l. viiltóügzyekben, ha а keresetlevél а summás per

ben megkivánt oklevelekkel ellátva. nincsen; vagy summás

úton 1102011 103205 ellen a törvényes 166 а1а11 kifogások

adattak be;

2. váltószélmél bejegyzett kereskedök vagy gyàrlók

egymás közti kereseteiben. ') 51. Lásd а 16111111 16010111)

(191. 5.).

221. §. ‘

Keresetlevél és megjelenés.

A fólperes köteles kercsetlevelét s bizonyításra szük

séges mellékleteit ezelmek másolataival együtt annyi pél

dànyhan beadni, mint fóntebb (215. S, s ha 11 megjele

nési végzés ezek nélkül hozatnék is, a szükséges példá

nyok azonnal kipótolandók. 3)

A váltólörvényszék pedig ezen keresetlevélnek,vagy

a summás úton hozott végzés elleni kifogàsoknak követ

kezetében, bacsak а keresetlevél kitételeiböl ki 00т1110

1) Yfcllszék 1845. april 10—6.452‚ sz.

2) Vtk. ll. r. 70-79. М. 1841: Vl: 28. 5. B.) 9. 5.

а) Rondes perben is kenlsvtlevél épen úgy kószittetik 5 íratik mim а шт.

más perben láltuk. —
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nek, 1) hogy az ügy а biróság illetósége а“; пеш

tartozik, (200. §.) а feleknek ‘аду ügyviselöiknek sze

'mélyes megjelenésre 2) hatàrnapot szab. Meg pedig

Keresetlevél következtében kiszabott megjelenési ha

táridö, ha a panaszlolt fél atörvényszék helyén, vagyegy

mértfóldnyi kerůletében lakik,legl`Ólebb harmadnapra ter

jed; távolabb lakónak annyi idö engedendö, mennyisziik

séges, hogy személyesen vagy meghatalmazottja által meg

jelenhessen.

Midön pedig а рег а sommás úton hozott végzés

elleni kifogás miatt folytattatik, а tárgyalàs (Tagsatzung)

mindig harmadnapra szabatik ki, г) azaz mint másutl

(218. §.)láttuk, legfólebb harmadnapra; тег! itt a kifogá

sok a törvényszék helyere màr tàvolrul is megérkezvén, ’

s a kifogásokban, ha maga megjelenni nem akart, ügy

viselöjét is megnevezni tartozván, а távolságra többé te

kintet nem lehet. '

A megjelenési határidö vêgzés formáhan szokott a keresetlevélre

iratni p. 0.

А panaszlotlnak... . . . . nap/’dn del elótlz' 10 óra megjele

nes és lárgyalás végett /iallirìllóül kilůzelik. A keresellevél

másozlpéldánya a mellékletek másolalaieal a panaszloltnak

kézlzezadmldó, az elso' példa'11_1/on решу а panaseló ae ere

(М! okleeelek @isst-assolgállalúsa ‘леди! а megtó'rle'nt kéz

l1ef,ada'srúl tudósilandú.

_A kifogásokra a tárgyalási határidö szinte lgy iratik.

1) Akkor мы“, ha az világosan ki 11cm túnik, гей sommi gondjzi. Egószc11

más arra ügyelni, ha а nem-illetöség, más ismét arm', ha az illetôség

világosan kil1inik»e. Törvéxiyüiik csak amaz „мы szól, errôl nem.

2) Топаз 1811011, hogy az iilózósi végzès fólebbeztetett, поп okból, hogy

a keresetet ‘мы illetöseg alá tartozónak a lîilebbezö nem 1ekintette

De az ily' fólebbezós nem szabályszerů, тег: ezen kifogás tárgyaláskor

is megtörténhetik, különben рейд csak az ‘Еду eldöntése hátráltattatik.

з) ш. п. г- 79, 81, 82- 56
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222. §.

Birói elöleges egyeztetés.

Meelenvéu miud а két fel, ‘аду meghatalmazott

jaik а rendelt határidöre, а biróság köleles, a per való

szinů kimenetelének megemlítése nélkül, köztük megegye

zést eszközölni. Sikerůlet esetében az egyesség jegyzö

kónyvbe igtalandó s а feleknek Lereset- vagy kiÍ`0gás

levelökben végzésalakban kiadandó.

~ Váltótörvényszék elött kötött ily egyesség minden tör

vényes következéseiben váltólevél gyanánt tekintetik, söt

ha a. felek az ellenkezöt nyilvànosan ki nem kötötték, a

biztositási végrehajtàs mingljárt megtörténhetik, a teljes

végrehajtàsnak azonban csak akkorlesz helye.’«a az egyes

ség bármely feltétele elmulasztatott. I)

223. §.

Perbeszédek.

Általános szabály: kétszeri viszonos perbeszédek (szó

váltàsok) áîtal a vitatkozás rendesen befejeztetik.

Ezen perbeszédekbe, ha a per keresetlevélbôl eredt,

а keresetlevél is beszámitatik, és Еду ilt ezen perbeszé

dek lesznek:

a fólperes részéröl: keres etlevélés ennek mel-A

l. lékleteì;

az alperes részéröl: kifogás а kereset ellen.

а 16|регез részéröl: Válasz а kifogásokra;

az alperes részéröl: más 0 d kifo g á s.

lnnen látható az is, hogy ha а per summàs úton ho

zolt végzés elleni kifogàsok miatt folytattatik, mind а két fel

részéröl так‘ csak а másod perbeszéd, u. m.1`ólp. részéröl:

válasz, az alpereséröl: másodkifogás marad fenn.

2.

I) Vtk. ll.r- 83, 84. М. A vlszék megkeresése következtébcn eljárú megyvi

biróság.elôtt_végrel1ajtáskor kötött egyezkedés is hasonló crôvcl hir.

(‘лента 1842. julius lll»d. 516. sz.).

1S
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Lássuk részlelesebben.

1. A keresetlevêlröl fontebb (21 §.) szólánk.

2. A kifogast illetöleg:

a. A biróság által а keresetlevél az eredeti oklevelek

kel együtt a fölpereslöl átvétetvén s az alperes elôtt felol

vastatván, annak minden kitételei s az oklevelek 65 alàirások

irá.n't is az alperes kihallgattatik.

b. На а: а1реге5 ezeken kivůl védelmére meg egyéb az

esetet tárgyazó észrevételeket kivánna felhozni, ezt azonnal szo

beli elôadással teendi s állitásait legott bebizonyilni köteles,

mely okbul eredeti okleveleit elömutatni, ‘аду tanuinak nevét 5

lakásál; kijelelni tartozik.

. c. На а kérdéses eselnek а lörvényre leendô alkalmazásá.

rol észrevételei volnának, ezeket is szóval adja eló.

Melyek után ezen elsö heszéd végén kéréséttísztán elöterjeszti.

Ha а рег sommás ûton hozott végzés elleni kifogàsok miatt

folytattatik, akkor a lárgyalási határnapon má.r csak az alperes

által beadott ezen kifogások s ennek eredeti oklevelei olvastat

nak fel a íölperes elött. '

3. A válaszban а 1`б1реге5 а: alperes állításait (‘аду а felol

vasott kifogásokat) szintén pontonkónt igazaknak azonnal kije

lenteni köteles,.és ha ez iránt elébb fel nem 1102011 tett dol

gokat allltana, a bizonyltványokat а jegyzôkönyvhöz osatolja s

ha szüksegesnek tartaná, a törvényból észrevételeket merit.

4. A másodkifogàsban а: а1реге5 а lölperesnek új állitásait

viszont pontonként elösrnerendi vagy lagadandja, ès szükséges

11] állitásait hizonyítványokkal, vagy törvényböl merltett rövid

szerkezelů okokkal támogalandja.

A perköltségeket mind a. két 161 legfölebb 1110156 beszé

dében elöadni, vagy kiilönös költségjegyzékel beadni lartozik. I)

I) “11. ll- r. 85-91. M- A köllsëgek, ha azokat fólperes keresetlevelében

nem kémé is, hanen] csak а рег 1'о1у1а 1111111, mindazállal a mennyi

hen bebizonyítatuak, megilélendök. Vfeltszék 1844. nov. 5. 1324_ sz,
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224. 5,

Tángyalási Jegyzôkönyv.

Az imént elöadott egész eljàràs vagyis tárgyalás,

kezdve onnan, mikor а biróság a keresetlevelet, vagy ille

töleg kifogásokat а felektöl àltalveszi, а legutolsó észrevé

из“; vagy bizonyitàsig egy külön jégyzökönyvbe, mennyire

а szükséges rövidség engedi, a felek tulajflon szavaival igtat

tatiks a bizonyításra mindkét Ш által elöhozott valamennnyi

oklevelek ehez mellékeltetnek. Végül pedig ezen jegyzö

könyv, mielött а birósàg ilélne, mindkét fél elött felolvas

tatik s ezeknek а szerkesztés iránti észrevételei hasonlóul

fóljegyeztetvén, az egész а peres felek, valamint a jelenlevô

törvényszéki tagok altal is aláiratik. ')

lly jegyzökönyv mintája:

Tárgyalási kähyv 2) 1844'janua'r 30 dlkárol.

.klenl'evo'k‘ а дтяёпувяё!‘ rés:ér0"l.

Ta'rgya: 50 сайт.

N./ll panaszló, 00. ügyvédével együtt, és PP. panaszlott

meg/elezmek. A panaszló Aalatt keresellevelet és nn. melkk

Ieleit a lárgyalú lörrénysz-élmek állaladván.

Ezen keresellevél a' panaszlott ем!‘ mellékleteivel eg_1/últ

felolvastalolt. -

Mire а plmaszlott küvetkezó kzfogdsdt adm ем:

I) Vtk. lli'. 85-9|. М

а) ligycztetésekliél, szóbeli minden perek felvételénél, tanúk kihallgatásá

nál, st. Ezen tárgynlások természelesen az egész törvènyszék clôtt is

törlénhelnck, а mikor arm tüstént hnlzirozat is hoznlik; azonban а kegy.

kif. utasitás (ll. r. V. Мне!) megengedi, hogy azok еду kiküldött

biró és tollvivö elôtt is történhewenek, de ezek természet szerént a

perben határozatot nem hozhatnak, (inert erre a lörvény szerént leg

alább 3- biróság нашими), hanem a tárgyalási jegyzôkönyv összefúzve

s megpecsételve igtatókönyvbe vezettetik s elöadás végett вы“ l)irótag

mk Liadntik , ki ш azután ‘сцен ülésben elöterjeszti.

is т
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Erre а panaszló így válaszoltl:

Végre a panaszlott másolíswr ily kzfogással ell:

225. §.

További elhalasztásnak mikor van helye?

További vitatàsnak vagy elhalasztásnak csak 1111.01

van helye:

1. ha a felekmaguk közöttmegegyeznek;vagy

2. ha valamelyik fel, ellenfele által utolsó beszédé

ben I) felhozott okleveleknek, tanuknak vagy lett dolgok

nek czàfolása végett oly bizonyitàsokkal akarna élni,

melyeket azonnal elö nem állithat s e mintt mngának idöt

engedtetni kiván.Minda.zàltal а kiváni halasztàs megenge

dése, ha a másik fél meg nem egyez, ily esetben is esak

igen fontosoknál fogva történhetik s ах! az ité

löszek а perbeli körülmények szerént inte zén di el.

Így például, ha az alàirás az alperes àltal tagndtatik, és

azon aláirás valódiságának bebizonyitásítra afölperes ha

lasztást kér, az neki megengedendö ’) Azonban а fel, ha

bàrmely elhalasztàst kért volna is, köteles egy úttal a

per érdemét is tàrgyalni, mert ha az itélöszék az elhalasz

tàsra. elegendö okot nem làtna s ан megtagadná. , minden

további késedelem nélkül а kereset érdeméhen is hozand

véghatàrozatot. з)

1) Паб beszédökre már kószen kelle lenniök, тег! az alpcres is tudhatta

a vele közlött keresetlmólhöl, mi állítatik ellenc.

2) Vfeltszék 1842. nov. 7-d. 1119. sz.

а) Vtk. ll. r. 90. 9. На valamelyik Швей törvényes oka volna, mńsodszori

hnlasztást is kérhet (наш. Tábla1844. junius 10ikén 27. sz avfeltszék

ellen |843. mart. 10-11. 284. sz. а).
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226. §.

Kereskedök sgyàrtók közti nagyobb perek

folyama.

На а biróság а’ váltószéknél bejegyzelt kereskedök

vagy gyárlók közti kereskedésì perekben azt 16161116, hogy

а panaszos ügy nngyobb tömege miatt más perek nyilvà

nos késleltetése nélkiil szóbeli úton el nem végezhetökz a.

feleknek végzésnél fogva meghagyja, hogy mindenik fél egy

egy vàlasztott birót (16111165261 52616111 akárkit, kiben bizalma

van) nevezzen, az igy kinevezett biràk pedig egy elnököt fognak

maguknak vàlasztani. Ezen per irásban is folytattatbatik s

itélete végrehajtás végett а váltótörvényszékhez, a meg

nem elégedett fél fólebbvitele pedig a vàltófeltörvényszék

bez intéztetik. 1)

NYOLCZADIK FEJEZET.

А 11120113416110111111}

227. S.

Mi a bizonyiték s hányféle?

A bizonyiték (Beweis, Beweismittel, proba) а рег

1611666 16111611 azon cselekménye, mely àltal abirósàg vala

mely 6111165 avagy lettdolog (tény) úgy létéröl а törvény ’

székben meggzözödik.

A bizonyitás álialànos szabályai:

1. Minden az elöadàsokban felhozolt lettdolgokat,

‘аду 1611у61161’) melyeknek bebizonyitása szükséges , tüstént

bizonyitékokkal kell támogatni 5 az állitáshoz mellékelni.

I) vu.. 11. г- 92 §.

2) А törvényl. vagy törvényes állilásl nem kell bebizonyilni, merl azl а biró

tudni köleles, mindazáltnl a törvényt is idézni sohn sem árt.
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2. Ha valamelyik fél előre nem gondolhatta, hogy az

első beszédbeli állítását az ellenfél tagadandja s az még

is megtörtént, akkor szabadságában áll, sőt köteles abí

zonyltékot a másik beszédhez csatolni, kivévén ha a másik

fél vagy bíróság a halasztást megengedné. l)

A bizonyíték kétféle: teljes vagy nem teljes.

Teljes bizonyítékok:

1. valamely állításnak avagy lettdolognak az ellenfél

általi elösmerése;

2. oklevelek; 2)

3. több tanúk és miíértők.

Nem- teljes vagyis fél bizonyítékok:

l. egyes tanú;

2. az eskü rendszerént, kivévén t. i. ha az ellenfél

abban más bizonyíték nélkül is megegyez;

3. kereskedői könyvek a könyvbirtokos mellett

(2 29.5.) ;

Lássuk bővebben. —

228. §.

Az ellenfél áljtalí elösmercs.

Az ellenfél általi elösmerés szabályai :

l. Minden állítás, melly a másik fél által a tö r v én y

s z é k e n e l ö s m e r t e te tt, vagy közvetlen következő be

szédében n e m ta g a d tat ott, bebizonyítottnak tartandó.

2. A biróságo n kívü li el ösmerést különösen

be kell bizonyítni.

3. A megjelenési határnapnak elmulasz

tás a törvényszék előtti elösmerésnek tartatik, úgy azon

ban, hogy csak az ellenfél állításait bizonyítja be, a nél

kül hogy keresetjogát is megállapitná, melyet a bíró csak I

i) “К. ll. r. 93, 94. §

2) Ha a bizonyíték levelekben vagy iratokban foglaltatik, oklevélnek, vagy

bizonyítványnak hívjuk, jóllehet néha, mint p. o. törvényünkben is a

bizonyíték és bízonyitváiíy egynek vétetik.



az àllitásnak és lettdolognak а törvényre alkalmazása után

hatàrozhat el; ’) azaz a biró csak аду marasztalja el a

meg nem jelent alperest а fólperes keresetében, ha ez

jogát másképen bebizonyitandotta. ’)

229. 5.

Oklevelek;I s az aláirás tagadása

Az oklevelek kétfélek: köz és magán oklevelek.

K öz oklevél, melyet valamely köz hatósággal meg

hizott személy készitett s adolt ki, például az ovàsi okle

vél; magán oklevel ellenkezö esetben, például valamely

àrjegyzék.

Az oklevelekkeli bizonyilás szabályai:

1. Köz oklevél tartalma tökéletesen (teljesen) bizo-Y

nyít mind addig, mig hamisságát (vagyis azthogy az alá

irás hamis, ‘газу аж aláiró àl személy) az ellen fél be nem

bizonyitja.

2. Magàn oklevél csak az aláiró ellen bizonyít, mel- _

lette (kivévén t. i. а rendesen т! kereskedöi könyveket)

semmit sem, mert maga mellett senki sem tanúskodhalik.

Ha. egyik vagy тает oklevelen аж aláirás tagadtatik,

annak valóságàt következök bizonyítják:

a. köz oklevél p. о valamelyik hatóságnak bizony

sàga ‘аду а törvényes bizonyság hitelesitése; 3)

I1. két tanú egyezö vallomása; de

д) Vtk. ll. r. 95, 96. М. — Vajjon kérheti-e az alpereî feloldoztatását, ha

а Г61р0ге$ maga meg ncm jelent, а mia köz törvénybcn másolatbóliügy

felvíûelnck (levata ex paribus) hivatik, erröl váltójogunk nem szól. Én

úgy vélem, a váltójog kiváltság, швы szoros mngyarázatú, s д mi

benne nem foglaltalik, annak helyt adni nem lehet. Mindazzillal или:

idéztelésc következtóben lett liöltségeit az nlperes a fólpercsen kövclvl

‘мне. Ezen véleménycmel az 184-4. Vl. tcz. I2. 5-a megerôsitctlc.

7) például Vfcltszék 184i. marl- 26. 371. aug. 26~d. 1043

3) Vfcllszék 1812. dcc. 5-d. 1230
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c. egy tanú vallomása (mint fél bizonyiték) csak ak

1101’, ha az àllitó fél pótló eskiìje (mint szinte fél bizonyi

ték) hozzájárul;

a'. más alàiràssal öszvehasonlilás;

e. а tagadó félnek vonakodása a biróság àltal neki

odailélt eskü Ietételétöl; ‘)

f. a bizonyitó félnek birói végzés következtében

letett esküvése 2)

Midön az aláirás tagadtetik, ennek ellenében amâsik

fél a további bizonyitekok megszerezhetése végett hala.sz

tàst kérhet ')

230. §.

Tanúk és müértök.

A tanúk által bizonyilás szabàlyai:

1. Akár keresetlevél kitételeinek, 1111111’ summás

úton 1102011 végzés elleni kifogások álllitàsainak bizonyi

tására, akárvégre az eljárás fòlytában kifejlett

körülmény miatt а 111111111 használala megengedtetik.

Я. А ki tanûkut kivàn hasznàlni,tan1'1inak

nevét, 11111115111 és czimét tiistént bejelenleni s azoknak bi

zonyitmányail vagy а kerdö pontokat egyszersmind bemu

latni köteles.

3. Mind ezeket az itélöszek végzés mellett az

ellenféllel haladék nélkül közli; de ha а 111111111111111 bizonyi

tâs az eljárás folytában kéretik, ez am1'1sikfélmegegye

l) A tngndó fólnek is kivált 111.'-mi próba nélkül nem mindenkor iteli oda. :1

biró nz eskül, még ha nz ellenfél semmit nem bizonyilna is p. о. сг

kölvsi jellcmáre s cgyéb körülményckre tekinieltel 52011011 lenni. Példák

nz 1841. junius 24- 207. - julius 15-dikén 226. és 1.843. .'1ug.11-ikén

906- úgy 1844- julius 31-11- 031. - oet. 30-11. 1356 számu Íellszóki

l1at:'1roz:1tok. st.

в) Vtk. Il r. 97-99. М. На az oklevél а birúság 01611 ösmcrctlen nyelvcn

van írva, hiteles forditásban köteles aal. az illetö fel 112 ercdetihez csa

ln|ni(Vl'cl1szék 1843. julius 31(l 854- sz- —— sept. |1—‹1. 152- sz.)

3) \'f1.‘lts1'.(~k 1843. sepl. 18-11. 1073A sz.
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zése nélkül, csak a perérdemét illetöleg és úgy engedte

tik meg, ha ez tanúk nélkül ki nem világositható (225. §.).

lp. Az ellenfélnek pedig szabadsàgában áll maga

részéröl a tanúk elleni kifogásait és az ellenkérdéseket,

melyekre t. i. а màsik félnek tanúit kikérdeztetni klvánja,

szinte bemutatni.

5. Ezek ищи az МЫ 6 s z é k, ha elkeríilhetleníil szük

ségesnek la'1tja,.atanùknak а tövényszék elötti kihalgatta

так, rövid határidöre, t. i. ha a tanùk а vàltószék helyén,

vagy egy mértfóldnyi keriiletben laknak, legfólebb harmad

парга, végzésnél fogva megrendeli s a kitůzött napon a

tnnùknt а kérdöpontok és ellenkérdések szeréntkilmllgatja s

vallomàsaikat а perbeli (tárgyalási) jegyzökönyvhe vezeti.

Ha pedig.,T а mnúk a kitüzött napra az itélöszék elébe

kilmllgatàs végett nem àllítathatnak, hatalmában áll а kérd6

роты; és ellenkérdések megküldése mellett a kihallgamndó

tanúknak illetö törvényhatósàgàt (vàltótörvényszék helyén

ezt, királyi s más rendezett tanàcsú vàrosokban nemesekrc

nézve is а tanácsot. megvékben az alispánt) а tanúk hite

les vallomâsainak kivételere felszólitani. ‘)

A váltószék ily felszólitása az ebben megnevezett sze _

mélyekre mindenben az esketö paranes erejével hir. 2)

6. А felszólitott hatósàg köteles ezen felszó

Лиз! haladék nélkül teljesitni s a kivett vallomàsokat hite

les formàban a felszólitó vàltótörvényszéknek azonnal elkül

deni.

7. Szükségesnek tartván a váltószék а т üértök nek

biz о nyságát, a vàlasztott müértöknek печей s véle

ményad:'1sulmak határidejét mindkét гены tudatja.

8. Tanúk vagy müértök kihallgatása után a vál

tótörvényszék tàrgyalíis végett rövid hatàrnapot szab а

feleknek, melyen а tanúk vallomásait s miiertök vélemé

1) Dc a lörvónyszék hclyén liivfli tanúk vallomásalnak kivétclére а törvény

щи kiildöttséget neu) nevezhet. (Vfeltszék 1844. junius 12-d. 6"). sz.)

2) Úgy hogy a ki hitet lctenni s tanúskodni vonakodnók, ez is а tönónyos

liirsàgbana мы‘ ¿nai mamszlaltalik el (Vfclszék 1844.ocl.8-d.1‘¿80sz.)
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nyelt felolvasvàn, mindkét fél észrevételeit meghallgatja,

jegyzökönyvbe igtatja s ezt berekeszti. ')

Legnevezetesbek itt az ellenkérdések. Ezen ellenkérdések igen

czélirányosak a végett, Воду ha а tanú netalán hamis volna,

ezen hamisságnak végére lehessen jámi. Ezek nem a kérdö

pontok ellentételei, hanem a kérdöpontokkal összefúggö né

mely más köriìlményekröl is а: ellenlél által tett kérdések,

(innen hivatnak ellenkérdéseknek is). Példákul szolgáljanak e

következök:

1. I1'érd0'pon!.' Tami ò'smerie a lamìállitóf?

Erre ellenlférdés: a. Mióla ů'sme1z'?

b. Mínélfogva ů`smerz', Mgg mz' ado!!

alkalmat íismerellségére ?

2. I1'érlIo"p. Ld!lae lanú, m17»'01' ezen editó, mely Ш elo'

mulatlalik, el/'ogadás végetl bemutattaloll ?

Ellenk. a. Hol là’/'lem е: ?

b. 1‘? volt meg jelen г

с. Mikal', mely 1шр0п, mely órában

‘тем?

3. Iierdâp. La'tIae tanú , /mgy ezen vállo' elfogadlatott.

Ellenk. a. Ldtta-e, mikor ezen вы)! „elfogallom“

az el/bgadó felirla?

b. Fò'llettee az „sk“ саду „mk“ (= saját

vagy maga Кем) betûliel?

c. Vz'sszaadlae mz'm{/'drt a тайн”, ragy

magdndl Iarlotla sl. st.

Ezekból azt is láthatni, hogy az ellenkérdések nem elébb,

csak épen kiliallgatíiskor közöltetneka másik гены és tanni

val, nehogy azokra elkészülhessenek.

231. §.

E s k Ü. -

Az eskü szabàlyai:

1. Midön valamelyik résznek fél biz011yiték1'1t az ellen

1`e'l semmikép meg nem czáfolta, annak kicgészitésére

I) щ. П. r- 100, 101. М.
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a félig bizonyitónak pótló hitletétel vagy eskü itéItes

sék. ') ‘

2. Ha pedig ugyananzon Iettdolog fólött а maga

állitása mellett miudenik rész tudna fél bizonyitékot fel

hozni, ‘газу az egyik résznek, állitâsa tàrnogatása végett

felhozott fél bizonyitékát, a másik szintén félig gyengitné"

p. 0. mindketten kereskedö könyveikkel állanának elö,

vagy mindkettönek egyegy tanúja volna: az itélöszék Iogja

megitélni , melyik félnek kelljen a pótló (‘газу iIIetölegtisz

titó) esküt Ielenni. 2)

3. Midön valamely àllitás mellett semmi bizonyitâs

fel nem hozatik, 011 а biró marasztaló határozatot,

minthogy legkisebh meggyözödése sem Iehet, teljességgel

nem hozhat, hanem а valamelyik fel âltal ajánlott eldöntö

hitnek is csak akkor lesz helye, haa másik azt elfogadja. ’)

231. §.

A kereskedöi könyvekröl.

A A kereskedöi könyvek kivántatósaigsiról

àltalában.

A kereskedöi könyvek hitelességére megkivántatnak:

I. KiIeg(azaz azon személyt tekintve, kiéi azok)

I) Annali, a ki félig torheltelik , tisztitó csküjéröl nem szól а 1örvény,1chá1.

úgy látszik ugyan, minthn 111 nem volnn hclye a tisztitó eskünck, lf\g~

alább п biróilng mcgitéltelcndônck; de én úgy tartom, hogy itt n pólló

alatt akármelyik fél eskiìje òrtcthclik. ’

2) A köz törvény szcrént a félbizonyiték a fólbizonyltékot (valnmint а tcljcs

is а teljesct) egószrn lerontja, s azon körülmény áll elö, minîha a

fólpercs scmmil sein bizonyitna, tohát nz ily állitásra nézve az alpcrcs

feloldoztalik. 111 а váltójogban sem lchet azt máskópon érteni, mint úgy,

hogy a biróság ucm önkényescn, hancm a körülmónyhez képest ‘ода

megiiélni, I\i tcgye le а pólló csküt, p. о. а ki saját tettében forog,

“аду könyvét rendeselilien vczeli st. merl ha а fél bizonyilékok teljc- .

sen egycnlôk, 011 а birónnk semmi mcgzgyözödése nem Ichct, tehát hit

lelélelt sem kivainhnt.

г) vik. 11. г. 103-|05. м.
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а. hogy aláiràsi czímöket a vàltótörvényszéknél

bejegyeztelîék legyen;

b. hogy kereskedök, gyártók, gyógyszerárusok, mes

teremberek, vagy közkereseti társasàgok legyenek; de а

kereskedök közt is azok, kik vásàrokon, sàtorokban, vagy

'házalva üzik a kereskedést, hiteles könyveket nem vezet- '

hetnek.

9. Mileg (vagy magàt а könyvet illelöleg)

a. hogy а könyveket vàltótörvényszék hitelesitse,

шаг selyemsinórral keresztůl vonja, ennek két végét pe

csétével megerösítse s a lapok штат, nehogy valamikor

й] levelek` szúrathassanak közbe, fóljegyezze; ')

b. hogy М! rendbeli u. m. elsö fóljegyzési és s1.ám

‘Пей könyv vitessék (melyekröl а következö §-han b6veb

ben);

c. mìndkét rendbeli könyvben а kereskßdöi ‘аду

vàltòi üzletnek s keltének (éve-, hava- s napjának) meg

jegyzése mellett a jogczím is, például adásvevés, osera,

tözsérdij, melyböl а kereskedôi üzlet eredett, megnevez

tessék; ‚

d. mîndkét rendbelikönyv ‘аду maga а tulajdonos,

vagy pedig apra rendelt segéde (könyvvezetö) Юга! vites

sék s ugyanazon idöben többek Шах! felvílltva ne irassék; ’);

‚ е. egyes levelek kivàgásu ‘аду beragasztàsa, minden

vakaràs,egyes tételek s lényeges sznvak késöhhi beigtatà

sa és szokatlan hézag hagyàsa а könyvnek пашет elenyész

teli;

/I zsidó nyclven Czsidó betükkel) irt kereskedöi köny

vek vàltótöŕvényszék elött nem bizonyitnak;

' I) llt „lap“ мм: lcvelct, ívlapol (гонит) is lehct érteni, ага: а kinyi`

toll könyvnck mìndkét (bal ós jobb) oldalát iiletôleg cszík egy szám

irntik, mely mód Lcreskodöi könyvckn¢'l igen gyakran elôfordúl s bi

zonyosan kinek-IxinekI szahad tetszésétöl fûgg, hogyan kivánja azokat

lnps7,ámozlatni

2) Az újahb ú. m. |844. Vl. ìczikk. 13. _G-a az elsö följcgyzósi könyvek

nok löbbek эта! ogy idöbcui vczetését is megengedi.
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g. ha a könyvvivö bukás, fizetés-szünet és követelések

lealkudàsa ‘аду csalási vétkek miatt bizodalmat nem ér

demel, jövendöre bizonyíló könyveket nem vihet. ‘)

233. 5.

B. Kiilönösen аж elsöföljegyzési és szám

viteli könyvekröl.

Az elsö fóljegyzési könyvbe (elökönyvbe) "ад köny

vekbe jegyeztetik minden , mi a kereskedés ‘аду gyár

tás köréhe tartozik, legyen az adásvevés, vagy egyéb keres

kedöi s váltóüzlet, meg рай; idôrendben és folyó

s zá 111 (sorszàm) sz eré nt. ldörendben azéri, hogy ha az

idörül kérdés támadna: azt, mikor történt, pontosan meg

nevezhesse; s ha netalán hamissàg történnék, ellenfele

magátvédhesse. Sorszàm szerént azert hogy közibe sem

mit csusztatni késöbb ne lehessen. Ezen sorszámot éven

ként, vagy hónaponként is szabad letszés szerént kezdhet

ni az egyes számon.

Ezen könyvbe valumely közbenjárók (megbizottak,

segédek, tisztek st.) àltal eszközlött fontosb ůzletekben,

ezek neve is beiutatandó.

A számviteli könyvben (fökönyvben) minden egyes

személynek, kivel а könyvvivö kereskedésil összeköttésben

àll, külön számvileli lap (Conto, szàmla) adalik, hogy едут!

legyen mind аж, mi аж elökönyvben,mely idörendben vitetik,

ugyanazon személyt illetôleg csak szétszórva talàltató. S ezen

számvitelnek „tartozik“ (adós) és köve1el“(ad0tt)szól«;kal

megjegyzelt rovataiba minden ezen személyt illetö tétel az

elökönyvböl (‘газу könyvekböl) ennek sor- és lapszámàval

àtvitetendö. ‘

Lassuk ezen könyveknek rörid ösmerletését.

Az elôkönyv (Primanotabuch, Vormerkbuch) több is lehet,

(1844: VI: 13. §.). а szerént, а mint valamely kereskedö st.

1) "11. п. т. loe. 5.
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töhbféle tàrgygyal p. 0. árûk adásvevesével, bizomá

nyokkal, áruszállitásokkal, hitelez êsekkel,

valtókkal, s kiilönösen tukványokkkal st. üzerkedik;

mindazáltal, minthogy minden kereskedönek általában harem

tárgygyal van dolga, u. m. 1. kesz pénzzel; 2. hitellel (sze

mélyekkel); 3. árukkal: innen közönsegesen harem elökönyvet

szoktak vinni. Egyikbe jöuek a k ész fi z et és ek (bevêtelek,

kiadasok)s ez печатей!‘ pénztárkönyvne k (Cassabueh), a

másikba a lee ndö fizetések (iiiggó v. idöre tett v. hiteli

iizletek, más szòkkal: atulajdonkèpi v. személyi terhelö skövetelô

adósságok I)s emlèkv.adòsságkönyvnek hivatik, а liar

madikba az áruk s neve árukönyv. Vagyuak, kik mind а három

tárgyatV csak egyetlen egy elókönyvbe' атак, melynek ада"

emlékkönyv (Memorial) vagy napl Ó (Journal) vagy irka (Brou

illon, Strazza, Kladde) a. neve. Sokan а naplÓt,emlékköny\'et,

irkát és elökönyvet egyjelentésûnek veszik 2) Schiebe Agos

ton, kereskedési tanodaigazgató Lipcséhen (ily czimů mun

kájában: Die Lehre von der Buchhaltung) az egyszerû könyv

utelben leginkább ezen könyveket tanja 11élkülezhellenek

nek: 1. emlékkönyv "аду napló, mindkettöbe általaban minden

nemů iìzletek idörend szerent Fóljegyeztemek, amabba a leg

elsö iöljegyzès történik, ebbe ugyanaz letisztázottan ищу rövi

debbeu is iratik, (за hogy ha egyszerre tisztan irathatnék,
У а naplò el is maradna; 2. f6- ‘аду személykönyv (melyröl

alàbb szòlunk); 3. pénztarkönyv; 4. árukönyv, mégpedig ezen

három utóbhiba az Мена}: külön targyai (személy, pé-nz es

Ага) ki`1lönkiilön az emlék- ‘аду uaplókönyvbiil iratnak ki.

Ez minden esetre legtökélyesb módja az egyszerů könyvvitel

1) A kereskedô sokszor dolgokat p. о. péuztárt szcmélyesit, s „kiadások

helyébe ezt пр: „adott“ vagy „követel“ (credit, bevételek helyébe

pedig„a1|1ós“ vagy „tartozik“ (debet), azórt Мат „tulajdonképi ailés

sàgok“ st. ага: valóságos személy adósságai.

2) Mind ezeket рай; sokszor megelôzi még egy másolatkónyv (Copirbuch)

is, melyekbe az üzérség iránti levelek, váltók s föleg bizomáuyi és

más áruszámolatok (Fatturen) lemásoltatnak s melyekre az elôköny

"ей téleleinél ls hívatkozás szokott törtéuni.
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nek, minthogy minden ůzleti tárgy két külön könyvhen fordul

е16, egyszer mindnyájan едут! (парЮ), másodszor külön minde

nik a. maga sajàt könyvében (1. fô- ‘аду személykönyv,2.. pénz

tàrkönyw, 3., árukönyv). De szinte czélszerů mód az egyszerú

könyvvitelben, hogy, ha csak két könyv vezettetik t.i. naplò és fö

könyv: а naplòba általában minden üzletek beirassanak, pénz

tár- és árukönyv pedig személyeslttetvén, nekik а fökönyvbe

szinte mintha személyek volnának, számviteli lap ‘газу lapok

adassanak ')

Aszàmviteli könyv (Contohuch) arra valò, hogy különkülön

a személyek, tôzsérpajtások mint mindeniknek tartozásai, és

követeléseimind едет egy lapon, egy számvitelhen álljanak, de

Иду hogy ide шаг csak az iratik, a mi az elókönyvekbe fól

jegyeztetelt, ezeknek 1ар- és sorszámát, hogy amazoknak

mintegy ellenörként is szolgáljon, а Iegynagyobb pontossággal

ńtvivén. [nnen neveztetik ez fökönyvnek (Hauptbuch), személy

könyvnek (Personenbuch), liiggö vagy folyò számviteli könyv

nek (Conto-Current-Buch), s adosságkönyvnek (Schuldbuch) is.

I) Az 1844: Vl. tvz. 13. §-zi а könyvekre nézvfe númi módosílásokat állnpí

lott meg. Lcgnevezclcsl) pont mindjárt az elsô, mely Így szól: „Minden

а kereskedés иду gyártás körélicz tarlozó; de idörc telt kcreskcdèsi

ügylelek (Handels-ZeilGcs(‘häl`l0), szármnzzannk azuk bár hitelbo

1011 mlásvewis, vagy еду éb ke r е s li edési ‘аду váltóüzlelekbñl,

а fóntebhi módon hitclesitctt clsö fóljegyzési könyvckbe (Strazza,

Journ al, P ri manota , Cassa buch), idöivnd s az ílletö segéd

könyv suimn szenînt jegyezlesscnck föl.“ - А lörvény nem egészen

szabntos levén, bóvcbli értelmezés szükségcs Ш két Lifejezés érdemel

kíilönösb Íìgyelmet: „idôre tett ůgylelck (Zeit-(`|es('bäl'te)“ ós „segéd.

könyv.“ ldôre tett ügyletck alatt közönsógesen a hitclezŕscket órljiìk,

' mindazáltal, hogy ezen clsô foljegyzési könyvekbe egyéb ügyletek v.

íizletek is vezctendök, kitetszik 1.) abból, hogy a hitelbe ten adásvevés

egyéb kereskedési üzlctektöl mcgkülönböztetlctik; 2-) alább töhbfóle

kónyvek érintctnek u. m. Strnzza, Journal, Cassabuch st. 3.) még

alább többféle íigyletek is p. o. adásvevés, csere, kereskedési dij sl.

mint а melyek az elökönyvekbe vezetendôk. А scgédkönyv nevezet pe

dig ugyanazon tczikk több pontjainak egybcvelésébôl egyct jelent azclsó

fóljegyzèsi könyw/vel.
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A lökönyvbeteliàt az elókönyvliölvagy könyvekhöl különöseii

mind azon tételek beiratnak, rnelyek valamely tüzserpnjtássali

lüggö ůzletet (adósságot vagy hitelezményl) illelnek; úgy szinte

az is, midön ezen ide beirt adòsság ‘аду hìtelezmény készfìze

téssel lerovatik; s a melly keszfìzetès, mint a fîintebbiekböl

tudjuk, ekko_r elébb a pénztárkönyvbe is fóljegyztetven, ennek

`s0r es lapszáinának sem szabad а fökönyvbiìl hibáz11ia.l1ogy

а fókönyv lapszá.má.t is á.t kellene az elökönyvbe vinni, arròl

a törveny nem szól, de ezélszerů söt szükséges. A pénztár-,
es árukönyv Vszemélyesitese1'6l imént szòlánk.

Ezekröl bóvebben értekezni külön könyvbe való.
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KÖNYVVITELIMINTÁK.*)

Pénztárkönyv1844.Másodhóban.KiadàsBevétel.
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1)Ezeupéldábana„követel“és„tartozik“különoidalraпацан;sakcletrovataрейдааpénzготы015“5111
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234. ё.

C. A könyvekkel bizonyitás módjai.

На а könyvek általi bizonyitàs szükséges : {аж illetö

számvitel (kivonat) míndig а k e res et le v е 1 h e ж m el'

lékeltetik, ‘) мед pedig ‘югу egyszerü ‘газу hitelesí- ‚

tett formàban.

На egyszerü formáhan adatikâbez а Г01ре

гее köteles magukat а könyveket is а megjelenési hatàridö

re aváltótörvényszék elébe adni, midön а törvényszek а

könyvek rendes vitelét, аж а1регее 'pedig аж öt illetô té

teleket rnegvisgálja. Az illetö fél észrevételeì a könyvek

hitelessége ellen а регЬе11 jegyzökönyvbe igtatandók, söt

а fel kivànatára maguk а könyvek is (kivévén, 11а semmi

hiány azokban nem talàltatnék) а végitéletig а törvényszék

nél megtartandók.

Ha valaki könyveit hosszabb idöre nem nélkülözheti,

akkor keresetlevelének benyujtása elött az illetö számvitelt

váltószékeknél s vàrosokban két tanàcstag, megyékben az

еду nevezett törvényes bizonyság (szolgabiró ее esküdt)

által h ite lesiteti; azaz a megkeresett hiteles személyek

megvisgálvàn а könyvekel, ha azt találjàk, hogy ezek а tör

vény értelmében vitettek, аж 111е1б számvitel pedig _azolmak

bíi kivonata, mindezt aláiràsukkal bizonyitjàk. A kereset

levélhez ezen hitelesitett szàmvitelnek csak màsolata mel

lékeltetik s az eredeti а megjelenési hatàrnapon mutatta-

tik be. Mindazáltal az alperes maguknak а könyveknek el6

mutatàsát аж 11у hitelesitett kivonat mellett is, ha t. i. a

könyvek törvényszerů vitele irànt kétségei volnának, kiván

hatja. Mire а birósàg rövid hatàridöt rendelvén, könyveit

I) ltt ugynn mindenütt а fólpercsrôl van szó, mert csak ez mcllékelhel va

lzunit а keresetlevélhez; mindazáltnl аж áltnlános szabályok szcrónl ket

ségtelen, hogy аж alperes is hizonyíthat könyveivel, vagyis számvileli

kivonalával, a midón Ö azokat kifogásaihoz mellóklcluli. A fólpcres is а

lîìntebb mondott szabályok értelmében, ha valószinůnek nem tartotta, ‚

hogy elsô heszédében felhozotl állitását аж а1регее tagadandja, a szám

vitelì kivonatot második beszédéhcz (válnszához) is melléäelheti.

' l 9
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az illetô fel eredetiben bemutatni köteles, a midön а tör

vényszék, mint fóntebb, a könyvek rendes vitelét, az ellen

fél реф; az б! illetö tételeket lnegvisgúlja st.

Vállótörvényszékeknel а hemutatott könyveket csak az

elnök és hiràk vxsgálbatjàk, а kereskedö ülnökök pedig a

bemutató egyezése nélkül nem. ')

235. §. 1

D. Szabályai

A könyvek általi bizonyitás szabàlyai:

l. A könyvek a kön y vvivö k ell en telljesen bizo

nyitnak (mint minden magán oklevelek.)

2. A könyvivök mellett, чад más szcmélyek

ellen fél hizonyitékul szolgàlnak, a mely а könyv tulajdono

sânak, vagy könyvvezetönek pótló esküje мы teljes

bizonyitás erejére emeltetik. ‘')

3. Ezén potló eskü a tulajdonos ‘(аду könyvvezetöje

által ‘бы tétetik le, hogy tudtára a számvitelben megjelenö

tételek, mind jogczimökre, mind lnennyiségökre nézve he

lyesek.

д‘. Ezen könyvek bizonyitó erejöket megtámadásra

másfél évig tarjàk meg, védelemre mindig teljes erejiiek;

azonban ha a számvitel az adós мы alàiratik, ‘аду а топ

dottak szerént hitelesittetik, ‘газу а keresetlevél màsfél év

I) Vtk. ll. r. 110, 1l3. §§~

2) A koreskedôköiiyvcknek azon világszerle mcgállapitoit ki\’álls1ig.1, hogy

мы; maguk а könyvvivök mellett is bizonyitnak, szüksógcsk¿|1tn

bozza mngával, hogy vìtelök poutossága iránt a törvény l0,g11.'1gyobl> szi

gorúsággal legyen; jóllellet а Csalást egeszen cltávoztatiii meg Еду sem

lehetetlcn, p. 0. valamcly kereskedô ezcr forintot kön)'\‘1'bc11 hamisan

valakire ró, ha meg erre meg is esküszik, ol\\'ctetlen kell all lilou“,

Csak а könyveknck legpontosabb vilele , es tiszla, szcplötelen név kiváu

tatik ezen nagy kiváltság gyako1lnta'l1oz lnneu van az, hogy a törvéuy

a vétkes bukásban, és Csalásbml mnrasztallakat a liereskedôi рвота!

megfosztja.
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alatt a tôrvényszékhez beadatik, а könyvek megtámadásra

is bizonyitó erejöket ') tovább is megtartják.

5. Külfóldiek magyar váltótörvényszékeknél csak ak

kor biznnyitbatnak könyveikkel, ha hitelesen (azaz ottani

valtófeltörvényszékek írott elösmeréseivel) megmutatják,

ho 'ыа. hazáik törvénye szerént bizonyító erejů könyveket

vihetnek;

Izkönyveik az oltanì rendeletek értelmében szer

kesztvék;

c.. hazájokban magyar kereskedök iránt e részben

viszonossàg divatoz.

Ezen viszonossâg az austrian örökös tartomànyokban

törvényesen megallapítatott. 2)

KILENCZEDIK FEJEZET.

A birói hfatarozatokrul.

236.A halarozat kétféle.

A váltótörvényszékek -minden elöttük folyó perekben

vagy végzés (liàtvégzés), vagy itélet àltal batároznak.

Végzés által hatâroznak

l. minden mellékes kórdés fólött k Ö z b e n 5 zó 1 Ó l а g,

p, о. határidôk, birói illetöség, tanúk vagy müertôk ki

hallgattatása, végrehajtàs iránt; fólebbvitelben, perújìtás

megengedése-, vagy megtagadasában, st.

I) Az 1840: 16: 19. 5- a hilulcsüésre nózve az idöt is mcghntározza, ck

képen „ha a számviteli kivonat királyi és más városokban két tanńcs

bvli, nlegyékben törvényes bízonyság ńllal hilclesillctik, a könyvek mcg

lálnadásra há rom esztendcig hasznz'Lltathalnak“, а löbbirc nézve cz is

vsak „tovább is“ sznvakkal él. ›

=) wk. 11. 1‘. 109, 114-116. gg.
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2. а рег érdemében csak ném ely esetek

b e 11 , t. 1.

а. sommás perbeli eljárásnàl;

b. ha a panaszlott fél a megjelenési határidöt el

mulasztja;

c. ha а panaszlott megielen ugyan, de а fólperes

állitásait a kereset érdemében akár egyenesen, akár hall

gatva elösmerì, avagy semmis és törvényes erö nélküli ki

fogásokat tesz, p. o. hogy a. vàltóért viszon-értéket nem

kapott.

Itélet által intézik el az ügyeketrendes per

folyamban s а kereset érdemében

1. ha а sommás per útján hozott végzés ellen ki

iogások tétettek;

2. valahányszor а felek állitásai ‘аду kifogásai bizo

nyitványokat, u. m. okleveleket, tan1'1ka.t,1nüé1töket,eskü

letételeket kivànnak meg, ') vagy а felek perbeszédeik

ben ilyeseket haszníilnak. 2)

237. §.

Végzés és itélet mikben különböznek

egymástol?

Végzés és itélet (kivántatóságaik szerént) különböz

nek egyinàstólz

1. A végzés csak а f'olya111od1'1s (keresetlevél) hâtá

ra íratik; meg peilig a sommàs perbeli csak egyediil

ide, hanem а rendes perben közbenszóló már mind а

folyamodolevélre, mind а perröl vezetett jegyzökönyvbe;

— az itéletek pedig mindig külön szerkesztetnek,

I) Vtk. 11. 1‘. |17-120. М.

2) Vleltszék 1813. sept. 6-1l. 1040. oclob. 9d. 1145.282.' Mikor hozassék

végzés, mikor itélet — ámbár cz а 1'Ólebl1vitt félreînézve igen fonlos

- nincs egészen tisztailm hozvn а 1örv1'11)l1e11. Legczélszcrúbb szabály

lenne: tárgyalási vitatkozńs következtében hozott úrdemleges hntározatrn

nézve itélctl, egyéb csetekben ‘еще: alak l1.1sz11áltassék
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s egyszersmind 0 р0гг61 vezelett külön jegyzökönyvbe is

beigtaltatnak.

2. A végzésekben az esedezönek megnevezése és

kérésének megemlitése nem szükséges; — 02 110101011 be

vezetésébena felek s ügyviselôik nevei, tovàbbá a per

czime és tárgya, 03 а 32611011 eljàrás berekesztésének nap

ja világosan kitétetik. ')‚

А fólebbezésre nézve 02 110101 ellenifólebbezés ellen

észevételek végelt а mfisik félnek kiadatik, de a. végzés

elleni fólebbezesi folyamodás nem, 11011001 агга csak 0

törvényszék teszen, ha akar, észrevételeket. (Lásd alàbb

а. 10. fejezelben.

238. §.

Mikben egyeznek meg egymással?

Megegyeznek egymássalz ‚

1. Mind az itéleteket, mind a per érdemét 01101026

végzéseket (tehát summàs perben 131 okokkal kell tàmogat

ni, még pedig oly formában, hogy kimondatván elébb 0

1›1г6111010г0201,1110п0 tiistént 0200 011011, melyeknél fogva

a. biró 11011, pontonként számlàltassanak. el.

2. Mind valamennyi végzések, mind az itéletek 0 kö

zönséges eljárásijegyzökönyvbe (tanácskönyvbe) felirandók.

3. Mind a perdöntö végzések, mind 02 110101011, 110

02011 0 felek vagy ügyviselöik jelenlétében hozatuak, ne

kik 02001101 kihirdetendôk, 110 pedig azok jelen nem vaIá

nak, egy rövid (legfólebb 24- órai) hatàridöre 0 törvény

szék elébe hivatnak s ekkor 110 jelen nem volnának is, 0

kihirdetés minden esetre megtörténik. A mely esetekbena

törvény azt rendeli, hogy 0 végzés а feleknek kiadassék

(p. 0. а bírói illelöséget, egyeztetést, tanúkat tárgyazó,

és summàs úlon 1102011 végzések, a 1`óIebbviteIi jelentést,

végrehajtást magukban foglalók s âltalában 110 0 végzés

nem közvctlenül tàrg :1I:'1.s következtében ho

‘) т. п. 1‘. |21-|23. gg.
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zátik), `úgy szinte, ha a felek a vègzést мы itéletet

maguk részére kivànják, azok nekik kiadandók.

4. A végzés ‘аду itélet tovább nem tcrjedbet, mint

a. felek kérelme, habàr a törvény nekik több jogot en

gedett volna is. lgy avesztes fél ‘) aperköltségekhen csak

akkor marasztaltatik el, ha ezek а perfolyta alatt headattak

és hebizonyítattak, mert általában mindeu tényt be kell bi

zonyitni (_ lâsd löntßbb а 227 §t) különben viszonosan

eltörlötleknek tekintendök.

5. Az elmarasztaló végzésben vagy itéletben végre

hajtássali fenyegetés alatt a vesztes fél a kérdéses sum

mának járulékival együtt 24 óra. alatti meglìzetésére kö

teleztessék. 2) -

6. A dijakra. nézve sincs köztök különbség ’)

Legnevezetesbek itl az indiló okok. Ezekre nézve a Fóntebh

(216. §-ban) elôadott végzéshez szolgáló okokûl lássunk еду

решы:

Indìlú okok .

1.А vdltótiirvényká’nyz> II. résœ 61. 2. а. érlelmében ezel:

summás eljdrdsmil a fölperes a vdltószélmél типам bejegy

zés általjogdt minden kélség fölötl emelle.

п) Ha а per a fólperes tette мы‘ пмазыдпк el, c mialli |.ö1isi=g¿ia veszlvs

alperes nem tartozik mcgléritui (‘темам 1843- julius 11-d. 768. Hétsz

l845. april 8-tl. 58~ sz.) lla а fólpercs csak rószbcll nyeri is meg а perl,

vcsztes félnck az alpcrcs tekinlolik. (Vfcltszók |844. nov. 22-11. l459.st.)

De ha а fölperes а kcreselröl \'«‘g.rl1n!:ìrozat elôlt Iemand-, vesztcsfélnek

ugyan a biró lotte által nem tckintcthctik, de igcnis saját tette által,

ós ezórt megvallom nem tartom igazságosńak azon törvényszéki gyakorla

tol., miszerént az ily fólperes a költségck megtéritésc alól fólmcntetnì

szokolt. Hiszcn Еду bár kit is lcliclne boszzmtani s köllségekkel tcrhelni.

Azonban fordult is elö olyan esel, hogy a fólperes tárgyaláskor vette ésa

re, miszerént а váltóallós helyelt más (hasonnevú) személy idóztetetl,

és Мг természel szcrént ez elleni kcresctólól clállotl , mégis cnnck költsé

gében ellnarasztaltalotl (Vfeltszók 1844. julius 23-d. 932. sz» llélsz.

|845- julius 7.); а perlöl clálló nlpercs szinte (Vfcllszék 1S43: scpl.

25-d. 1101. sz.) ’

2) “К. 11. г. 124-130- M.

3) 1814: Vl: 25.
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2. A panaszlotluak mint elfogadónak kölelessége a vdltósum

mât jdrulékival eg!/fill as 1.1180. §. II. r. 62. st. ¿Welme

úen дарили: ‚

3. A ka/mzlok /isetése I, rés: 117. Ё. а perklïllségeké решу

а ll. rész 128, 12.9. értelmében мишка panaszlollnak

kóîelességül. st.

239. S.

Az eskü iránti itéletröl.

На а fizetés kötelessége eskületételtöl lîigg: ezen fel

tétel az itéletben világosan megemlilendö, а hit formája

határozottan megállapitandó, és letételére vagy a fél kész

ségének kijelentésere három napnál tovább nem terjedhetö

határidö engedendö; végre azon következés is, melyet az

eskü letétele "аду megtagadàsa. von maga utàn, szinte meg

emlitendö.

Ha a kiszahott határidö ат: készségét а hit leteItelre az illetö fel kijelenti: ezen letétel végett különös

idöhatárt szabatni kérhet. ‘)

TIZEDIK FEJEZET.

A perorvoslatokrul.

240. S.

Mi а perorvoslat s hányféle?

Perorvoslatnak nevezlelik azen шт! vagy eszköz, mely

nél fogva а lerhelö határozalnak megigazitása birtok о п

bel öl ’) szándékoltatik.

I) Vtk. IL r. 13|. 5

2) Principia juris civihs hungnrici. Scripsil prof. пр‘. Frank. Tom. ll.§. 297. —

Ну szorns érlelemben т: perorvoslatokhoz váltótörvénykevésiinkben а рег

újitás пот lartozhatik, тег: а minlalábblálandjuk, а perújitástöhhnyirc

hirtokon kivůl eszközöltelik. Egyébkénl. is váltótörvényünk minden
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Ezen perorvoslat a váltótörvénykezésben csak ket

féle úton eszközöltetik

1. (fölebhviteli)1`olyamodás — fölebbfo

lyamodàs -I utjàn végzés ellen;

2. fölebviteli jelentés utján itélet ellen;

úgy hogy ezen perorovoslatokon és (az alább elö

adandò) perújitáson kiviil semmi egyéb perorvoslat

nak, mim az ügyvédi vlsszahivás , ellentállás, visszafogla

lás, ügyletétel (Vfeltszék 1844. januar 30d. 115. sz),

sem birói paranesolatoknak 9. valtótörvényszékek eljárásà

nàl helye nincsen, hanem а határozatok, ha szükséges,

hatalomkarral is végrehajtatuak ‘)

241. §.

Fölebbviteli v. fölebbezési folyamodás.

A fölebbfolyamodó kötelessége:

A folyamodást a végzés kihirdetése vagy а felekkel

lett közlése utàn legfölebb 24- óra alatt be kell a folya

modónak azen váltótörvényszékhez,mely a végzésthozta,

irásban adni. A végzést, mely màr egyszer hlvàtalosan

közöltetett, tetszés szerénti idöhen '14 óra multàval ki

adatni ugyan lehet, de ekkor fólebbezni nem.

A törvényszék kötelessége:

A törvényszék pedig а beadott folyamodást

saját észrevételeivel s az illetö iromànyokkal едут! az

ellenfél kihallgatása nélkül (s föképen ebben

й". világosau megkülönbözteti a perorvoslatot a perújitástol, sôt ezt ege

szen külön fejezetben tárgyalja. lizeknél Гора mi sem sorozhatjuk egyiivé.

Mindazáltal ha valaki а váiiójogban széles értelemben veszi а per-orvosla

tot: akkor а perorvoslatok ezek lesznek; 1. kifogások (sumrnzis vógzés

ellen); 2- fòlebbfolyamodás (rendes perbeu hozott végzós ellen); 3.

1'ólel1bviteli jcleutés (itélet ellen); 4- perújítás (hahár birtokon kivülis).

‘) Vtk. ll. r. 132, 143. M- Az eljáró váltótszékek Ó Felségéuek legfelsöbb

felügyelési jogánál fogva kindott rendclvényére minden kiváut felvilágo

sitással tartoznak, azouban az ily közbejött legfelsóbb rendelct is а birói

lag megrendelt végrcliajtást nem akadályozhatja. (Vfcltszc'k 1843. l'eb1'

20-il 224- sz.)
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különbözik 0 fólebbviteli jelentést6l)a vá.ltófeltörvényszék

hez 111510111 felküldeni köteles. De a folyamodàs soha sem

akadàlyozhatja 02011 lépéseket, melyek 0 111101020 11121051

tására 511150500 szükségesek.

Fölebbfolyamodásnak hel ye nincsen:

1. 0 summás perben hozott végzés ellen, mert itt,

mint tudjuk, kifogásoknak van belye;

2. а haláridônek kiterjesztését megtagadó végzés

ellen; mert, különben ezen végzés, ha 1101‘ 0 fellszék

helyben is hagyná azt, kijátszatnék, ellenben a kiterjesz

1051 0 felsöszékek 15 megengedhetik.

3. tanûk vagy müértök kihallgattatását 110101020 vég

zés ellen; ') I

4. elösmerés következtében 1102011 105205 011011, 110

va tartozik, mint tudjuk (228. §.) 0 1110510101105 0111111

lasztása is.

5. 0 perújitást megengedô végzés ellen. 2) (De az

021 megtagadó ellen igen).

S 110 02011 esetekben folyamodások adatnának is be,

ezek végzés által az oknak meegyzése 111011011 visszaúta

sltandók 3)

Egy vàltóllszéki határozatnál fogva (1841. nov.l5

dikéröl 536. sz. а.) akker is midön valaki a per érdemében

1102011 birói határozattal 111050105011011, а birói 111010505

0110111 fólebbezésenek hely nem adatott. — 11105 némely

esetekben az idézö végzés ellen is azonnal történtek 10

ebbezések. De ez а 531015 eljárást hàtráltatja snem kel

ene megengedni. Mert ha van az alperesnek az 111010505

011011 111105050, 021 tàrgyaláskor is elôadhatja 05 annak

idejében fólebbezheti, mar pedig а tárgyalás idézésre úgyis

mindjárt következik; ha pedig 0 111105115, 111101 többnyire

I) De ha a tanúk kihallgatása módjáról van a kérdés, akkor megenged

101111 például Vfellszék 1842. april 5-d. 150. }létsz |542. junius 1-56

jén 412/5s_

2) Így n pcrújitási kérdés tárgyalását kitiizô végzés ellen sem. (vfcllszék

1845. febr. 20 d. 185. sz.)

з) Vtk 11. г. 132-136, |98- М
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szokott, haszontalan: akker а fólebbezéssel s ha netalńn

а vfeltszék ellenkezöleg határozna, meg további fólebb

vitellel, a per а törvény czélja s vilàgos rendelete ellen,

véglelenül huzódik.

H11 az 0156 birósàg oly esetben tagadnà mcg afo

lebbvitelt, mely a mondottakra nem alkalmazható, ezen

-megtagadó végzést fólebbezni lehet. (Gyakorlat.)

242. §.

'Fölebbviteli v. fölebbezési jelentés.

A fölebbvivö kötelessége:

A fólebbvitel az itélet kihirdetése utân 24» óra alntt

(különben el nem fogadtatik), hàroin példzinyban az elsö

biróságnàl ') bejelentendö; mely bejelentésben a fél а

fólebbvitel okait is elöadhatja, de ha újlet1dolgokat,vagy

új okleveleket hozna fel abban,azok afeltörvényszék elött

tekintetbe nen1 vétetnek. Mert ezek, (épen ûg)’1 mint а

közjogi törvénykezésben) а perújitásre. tartoznak, mert а

dolog természete szerént, а ki perében felsö törvény

székre hivatkozik, azon véleményben van, hogy az also

‚ biró ugyanazon adatok utàn hibásan itélt s ezen hibát

felsötörvényszéken kivánja 0 rv osoltatni, de а ki új

Iettdolgokknl s oklevelekkel állelö, az а рег1 110111 ап

пу1га orvosoltatni, mint folytatni akarja. 2)

A biró kötelességei:

A mondott fólebbviteli jelentést а vàltótör

vényszék az egyik példányra irott végzés által nzel

lenfelnek 24 óra alatti ellen-észrevételeinek tétele végett

(különben el nem fogadtatnak) tudtàra adja. Ezen vég

zés а többi két példányra is fóljegyeztetvén, ezeknek egyi

I) Természet szerént 111. 15 irásban , különben el nem fogadlatik. (vfeltszékI

1841. aug 12-dikén 309. sz)

9) I11nen is 111152111 , hogy а рег11111115 пеш ta11ozik а szorosan vetl peror

voslzltokhoz.
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keatörvényszéknélmarad, másika a fólebbezönek vissza

adatik. — Akár beadta. 241- óra alatt az ellenfél a fólebb

vitel irànti ellen-észrevételeit, akár nem: ezen hatz'1ridö

nek elmultával а törvényszék а Íölebbvitt pernek eredeti

Jegyzökönyvét s okleveleit, és а fólebbezönek hozzà beadott

fólebbviteli jelentését végzés mellett, melyet szinte а fó

Iebbviteli jelentésre ir, a fólebbvitt Швей atörvényesidö

alatt talán beadott észrevételeivel együllafel1örvényszék

bez minden esetre haladék nélkül felküldi.

A fólebbviteli folyamodàsban vagy jelentésben ha а

fólebbvivö hinné, hogy az altörvényszék a törvényes for

mákat meg nem шпона, (р. о. elegendö határidöt nem

adott, a kézhez-szolgàltatás nem törlént, kétszeri perbe

széd nem engedtetett, st.) s az által a jogositélet hoza

tala Iehetetlen volt, akker ezen ok megjegyzése mellett

az itélelnek vagy végzésnek, vagy más eljàrásnak (ù.m. а

végrehajtásoknàl) megsemmilését is kérheti. I)

243. §.

Feltörvényszéki eljárás.

На az eljáràsi forma. ellen is tétetett kifogás, a fel

törvényszék mindenek elött ezt visgàlja meg; s ha való

nek találja a kitételt, az elsö biróságot új törvényszerů

eljárásra és határozatra, azon ponttól kezdve, hol a hibn

történt, útasitja, söt а feleknek fizetendö s Шина meg

határozott kárpótlásra is kötelezi. 2)

На pedig az eljùràsi forma ellen kifogás nem Миши,

vagy a tett kifogás a feltörvényszék által alaposnak nem

taltàltatott, а vàI1óI`eltörvényszék az ügy érdemében hala

dék nélkül itélend (‘газу végezend) sitéletét (‘аду vég

I) Vtk. II. r. 137--M0. M. 1844. Vl. 11. б.

2) Ну mrpóilási hatairozatok már tölibször is liozattak, решат а vfeI1szé

kon 1844- január 22-ikén 81- és 82. S nov. 5-d- |374. számok nlalt,

а Ilétsz. Táblain 1844. mart. 26 (I. I3/H7. sz.a isméta vfeltszéken |845.

január 7-ikén 1677. sz. a
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zését) а perbeli iromànyokkal együtt az elsö birósághoz

viszszaküldi. I)

244. §.

Hétszemélyestáblai eljárás.

Legfelsöbbszéki vagyis hétszemélyesláblai eljárásnak

csak akkor van~ helye, ha a feltörvényszék az el- _

sö törvényszéktöl különbözöen itélt (‘аду

végezett) volna, a midön az azzal meg nem elégedö

fél, ha ügyét а legfelsöbb itélöszéknél is kivánná meg

visgàltatni, ш szintén az elsö biróságnáltartozik bejelen

teni, mely ismét mindenben az elsô fólebbvitelre nézve

meghatározott szabàlyokat követi.

Теща! az elsô biròság а pemek eredeti jegyzôkönyvèt s okleve

lelt és a feltörvényszéknek hozzá. küldött itéletèt, ‘аду vègzését

a lîìlebbvìteli jelentéssel (‘аду f0lyam0dássa1)s а rólebbvin

fèlnek netalàu ellenészrevételeivel а feltörvényszék utján a

hétszemélyestáblához kiìldi fel, hol ez haladêk nélkůl sorkivüli

leg sót törvénysziìnetek alatt is azonnal meg fog „мамаша,

а hozott legfelsóbb hatàrozat pedig а регге1 együtt szinte а

feltörvènyszék utján az elsö törvényszékhez visszakiìldetni. ’)

$45. <5.

Feltörvényszéki eljárás csôdületi

perekben.

Csödületi perekben is fólebbviteli biróság minden

kor а váltófeltörvényszék; kivévén a hajdûvárosokat, hol

|) Vtk. 11. г. 140, 14|. М. A feltörvényszék vëgzései úgy nevczetl rendel

vány-alakbau (p. 0. „Ö os. k. felsöge nevében а pestio b. xtszékkel tudatan

dò“ SL), iléletei pedig a Curiánál szokáshan levö itéletlevél alakjában.

(„Mi Elsô Ferdinánd st. Adjuk cmlékezelül“ st.) adalnak ki. Kegy. Юг.

utas. lll. rész.

2) “К. ll. r. 142. § és kcgy. kìr. utasitás. 240-243. М. S a mennyiben

az clsô biróság végzése vagy itéletévcl а fellszéké egyezö , azt a hétsz.

tábla ncm visgálja mcg (H(lsz 1843. aug. 16-d. 1211,“ „_ és деду

kir. utas. 266.5.) .
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fólebbvitel а keríileti törvényszékre történik; s а jászkun

kerületet, és magyar tengermelléket, hol а régi szokás

marad. `

A vàltófeltörvényszék а csödületi fólebbvitt pert azon

nal megvisgáljá s ha az elsö biróság itéletét helybenhagy

ja, tovàbbi fólebbvitelnek itt sincsen helye, ha рейда; kü

lönbözöen itélt, a perl a hétszemélyestàblára maga a

vàltófeltszék küldi fel, hol az tüstént minden polgàri perek

elött visgàlat alà vétetik. ')

Ha különösen a feltörvényszék oly követeléseket itél

ne meg, melyeket а csödületi biró valótlanoknak nyilváni

tott, tehát nem is osztàlyozottz az ily követelések valósà

gànak kérdésében még az osztàlyozat megvisgálása elött

а рег а hétszemélyestáblàhoz küldetik s innen ha hely

benhagyás követi, az elsö birósághoz, ezen adósságnak

s ez által a. többinek is osztàlyozàsa végett, útasítatik;

а. midön is а kellô eljárás ища (а perügyelö új osztaly

Javaslatot készit, a hitelezök arra 8 пар alatt észrevéte

leiket beadjàk, melyekre ismét az újonnan sorozott hite

lezö szinte 8 nap alatt jegyzeteit megteszi s a biróság

ekkor végitéletet hoz), а meg nem elégedelt fél l`ólebb

hivatkozásàt 24 óra alatt kijelentheti, hanem a per e nél

kül is az osztàlyozat megvisgàlása végett~ minden esetre

a. felsöbb birósághoz s ha ez különbözöleg itélne, a leg

felsöbbhöz is felküldetik. ’)

I) Csödigény perek, ha és а mcnnyiben magától а csödpertöl elkiilönitve

visgáltatnak meg, a felœzéktôl mindcnkor viszszakůldelnek az elsó biró

sághoz és ha tetszik az illetö feleknek, ezek fólebbezik a hétsz. tàblára.

(Gyakorlat) ‹

2) |840: 22: 101-104. - Egyébirant а csôdületi pcrekre, valamint a

vétkes bukásokat tárgyazókra nézve is lásd a köz jog szerént ily czímü

munkńmm közpolgári törvónymdomány elemci. öiödik kindás. 1845.
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TIZENEGYEDIK FEJEZET.

A liatározatok végrehajtàsárol.

246. S.

A végrehajtàs kétféle.

Váltótörvényszék elötti ügyekben a végrehajtás (más

képen birói foglalás) vagy bizlositási, vagy kielégitési.

Biztositási, midöu az elmarasztaltnak ingó javai

a követelés bizositásàra összeiratnak s birói zàr alá vé

tetnek (lezároltatnak).

Kielégitési, midön а zar alá vett javak árve

rés útjàn eladatnak s. a bejött summábol a megitelt

tartozás kitìzettetik. I)

247. §.

Biztositàsi végrehajtás.

l. Véghatàrozat után.

Biztositásnak van némely véghatározat következtében

helye, általàban:

‘На а hatàrozat meg itélt dologga nem vált; kü

lö n ö s e n

1. summás eljàràsnál, midön a végzés ellen

kifogàsok tételnek, kivévén ha a fólperesnek zálogjoga van,

a mìdön kifogàsok eselében is kielégitést kérhet;

(l. 219. S.)

2. rendes perben, midön a hozott (elmarasz

taló) itéletek (vagy végzések) törvényes idö alatt rende

sen fölebbviteitek (orvosoltatni kérettek); 2)

1) Vtk. 11. 1‘. 144. б. Egyéliiránt a végrellajtások cszközlóse végett akegy.

kir. utasitás szerént törvényszéki jegyzök ‘югу törvénytudó gyakon10

kok küldctnek ki. (Kcgy. kir. utas. 62, 249. М.)

2) Nom emlékezem, hogy az elmult 4 év alatt ezen pont érielmébeu ker'

volna biztositást valamcly fólperes.
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3. vàltótörvényszék elötli megegyezéseknél a

fîzetés napja elött is, ha az egyességben az ellenkezó

kikötve nincsen. |)`

Ezeken kivûl ide értessenek azon esetek ts, melyekben az I. resz

szerént biztositási viszkereselnek s ennek következteben még

a határozatnak МИ dologgá válta után is míndenkor biztositàsi

végrehajtásnak leend helye.

248. §.

ll. Véghatározat elôtt is, de mindig csak

rendes perben.

Rendes perfolyamhan véìghatározat elött ’) is birúi biz

îositást kell а félnek folyamodására. rendelni: ’

1. midön a fél megmutatja, hogy követelése még

а véghatàrozat hozathatása elöttis veszélyeztetve van;

2. midön а panaszlott elösmerí ugyan kötelezését,

de oly kifogàsokul; hoz elö, melyeket a panaszló tagad;

3. midön а panaszlott alàirását tagadja, de az iránt,

hogy az alàiràs tudtára s meggyözödése szerént hamis,

az ellenfél által neki ajànlott esküt letenni nem akarja;'

4. oly kereseteknél, melyek kereskedöi könyvek ál

tal levén behizonyitandók. ha mind а mellett, hogy а

hizonyitó könyvek, ‘ищу azoknak törvényesitett kivonatai

bemutattattak s törvényszerüeknek talàltattak, а kereset

ellen mégis kifogàs tétetett. 3)

249. §.

Kielégi tesi végrehajtás.

Kielégitési végrehajtás történik általában: ha а

hatârozat itelt dologgá valt; különösen

I) Vtk. I. r. 146. §

2) De nem lejárat elôtt. (vfcltszék 1842. oct. I3-d. 932- és 1843. január

2d. 1333.); mert lvjárns elótt perl sem kezllhetni.

3) Vtk. ll. r. 146. §

20
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1. summàs eljársánál, 11111160 а 1102011 végzés

ellen a törvényes 1116 alatt kifogás nem 16101011;

2. rendes perben

a. а határozat folyamodás vagy fólebhvitel útjàn

annak idejében nem orvosoltatott, vagy a feltörvényszék

àltal helybenhagyatott, vagy a fólebhvivö félkijelent1,hogy

а 16101111111101161 eláll;

b. a Hétszemélyestàbla elmarasztalólag itélt;~

с. ha а vàltótörvényszékek 01611 1161611 egyezé

seknél a feltételek meg nem tartattak. ')

250.§.

A végrehajtàsokat mik elözik meg?

Akárminö végrehajtàst — legyen az végzésnek vagy

itéletnek következésében s legyen az biztositàsra vegy

kielégitésre intézendö-ûjabb folyamodàsnak és végzés

nek kell megelözni.

A folyam od as kellékei

1. azon törvényes okoknak, melyeknél fogva valaki

végrehajtàst kér, elöadása;

2. azen személynek, kit a folyamodó maga helyet

megbizott, hogy а végrehajtáskor érdekeire felügyeljen,

megnevezése;
3, a végzésnek vagy itéletuek afolyamodàshoz mel- i

lékelése;

4. a folyamodásnak harem példányban benyujtása.

A végzés kellékei:

1. a kérelem törvényességének elösmerése;

2 afolyamodó àltal megbizott személy megnevezése;

3. ha a foglalandó vagyon a törve'nys‘zék helyénlé

tezik: egytörvényszéki személynek а végrehajtás végetti

1) Vtk. ll. r- 147. 5. Még pedig 112 utolsó esetben is a végrchajtás egyszorú

liirvéixyes folyamodásra azonnal elrendeltetik (Vfeltszék 1843- oct. I6-d.

1189. sz.); valamint az ellen is, ki а perköltségeket kiíìzetni vonako

dik. (Yfeltszék 1844. febr. 28-11. 217. sz.)
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megbiztatàsa.; ba pedig а mendott éxték más helyen van:

àtküldö level mellett s az itélet közlésével az illetö ható

ság tüsténti megkeresésének szinte а végzésben meg

rendelése;

4. a. végzésnek а folyamodás mind három pédányai-«

ra följegyeztetése. I)

Az ekképen végzéssel ellátott folyamodàs egyik pél

dánya a törvényszéknél megtartandó, másika avégrehaj

tást kérö félnek, barmadika a kiküldötttörvényszékitag

nak kiadandó, vagy- mikor a végrehajtàs àtküldö levél

mellett történik, (az elöször említettelegyütt) a harmadik is

a megkeresett törvényhatóságnak küldendö. 2)

251. §.

A v-égrehajtásnak àltalános szabàyai.

Mindkét végrehajtàsra nézve àltalànos szabályok:

1. Valtótörvényszék elötti perekben a végrehajtási fog

lalás mindenek elött az elmarasztaltnak ingó vagyoni

ra intéztetik, az ingallanokra pedig csak akkorterjed

ki, ha а követelés biz1`0sitàsa vagy kielégitésére az in

gójavak nem elegendök,I sakkor is az ingatlanok általi

akàr biztositás a akàr pedig kitelégitési foglalás minden

kor, meg a vàltószék helyén is, átküldö levél mellett az

illetö birósegok àltal közjog szerént teljesitend6.‘) Azon

1) Vtk. н г. 149. 5.

2) A П. r- 119- Q-ában nem mondatîk ugyan világosan, hogy kettô is

clkülclessék, de alább a 166. 5-ban ez nyilván rendeltetik.

3) lngó javakhoz számítandók a nialasztaltnak követelô adósságai is, igy né

mely jogok is például д, kávéházi jog (vfelfszék 1842. allg. 29-d. 750,751,

752 st. számok), dc ez utńbbi nem a váltólörvényszék által hanem át~

küldö levél mellett az illctö llatòság utján adathatik el. (Hétsz 1843.

april 10-d. 109. sz.) Ezcket lehet érteni egyéb 11а50п16 jogokról is. Az

elmarasztaltnnk kövctelö adósságait szinte el lehet ugyan árverezni , de

behajtalásukat sajál birájok е16". kell eszközleni (Vfellszék 1842. január

31-d. 72. sz. Hétsz. marl. 30-d. 44. sz.) Köz hivatalbelitisztviselök 11

zetéseire birói foglatást inlézni nem lehet, de magán társaság tisztvi~

selñjéircígen. (Vfoltszék 1845. febr. 2S d. 248- sz.)

20*
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kérdésre: lehete ingatlanokra kiterjeszteni a biztositást?

lásd alább а 254. §-t.

2. Végrehajtási hatóság а váltószék helyén а váltószék,

mely e végett törvényszeki rendes vagy helyettes jegyzöt

(193. S.) biz meg; egyebütt, ha a foglalás alá veendö érték

sz. k. ‘газу más rendes tanàsú városokban van , nemesek el

len is а víirosi tanács, mely еду tanaicsheli (ада: rendel ki;

más helyeken, meg fóldesúri hatóság alatt levök ellen is az

alispán, ki aszolgabiràk egyikét(eskiidt 11el`kül)kiìldi ki. I)

3. Ellenàllásn ak vagy visszafoglalásnak semmi

oly végrehajtásnâl, mely vàltótszéki itélet (‘аду végzés)

következtében tö1'ténik,'b1'11'1nely biróságok általsbârmely

javak ellen teljesittessek, helye nem leend. 2) hanem,

ha például valaki а vàltótszékek határozásainak vegrehaj

tását eröszakkal джипа, ez esetben a birói zár az eröszak

miatt össze nem irathatott vagyonra kiterjesztettnek

kijelentetvén I) a végrehajtó biró felszólításàra a hatalonkar

.elnökileg a II. г. 173. §-ában kimondott felelet terhe

alatt azonnal kirendelendö s a. következö közgyülésen

tudomás végett bejelentendö I)

4. A kikiildött váltószéki tag az illetö helybelihat1'1

sàgot elöre tudósitni köteles, kinektisztviselöje bár meg

nem jelen, а végrehajtás nélküle is teljesíttetni fog 5)

252. §.

Különösenz Biztositási végrehajtás

módja és szabályai.

A biztositàsi végrehajtás következöleg történik:

I) Ezért az eskiidtnek dij nem jár (Weltszék 1845- január 7-d- 1665. sz.)

2) Vtk. II- 1’. U19, 150, 165, 167, 175, 191. M- I\`.'1rI1:1talo1unak a nelkül,

hogy a végrehajtást megkezdetle, és igy ablian eröszakkal gzitoltatott

volna, hclye nincsen (Vfeltszek 1842. január 17 d. 24. sz.).

3) Ez értelemben határozott а vfeltszék már elöbb is, ú- m~ 1844. febr.

15d. 168. sz. st.

4) 1844. VI. tez. 15 §

:1) 1844: VI: 16. б.
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1. A végrehajtó félnek (foglaltatónak) felszólitàsára

(s а végrehajtùsi végzésnek elömutatàsa mellett) a ki

rendelt törvényszéki személy a hely szinére, minden elö

Ieges bejeIentés`nélküI röglön kimenvén, a foglalás а“).

került félnek vagy,háza. népének а végrehajtást megren

delö végzes egyik példányàt adje s azonnal semmieIIen

mondásra nem Íìgyelve az elmarasztall fél ingó vagyoná

- пай bírói összeirásàhoz fog s az elmarasztalt szobńi,

pinczéi, boltjai, szekrényei- s istállóinak felnyittatását

kivánhatja, söt azekat sziìkség esetében fel is töretheti,

s az egyenkénti ‘) ósszeirást mind addig folytatja, mig

e nyertes vagy megbizettja а már összeirlvagy0nt,köve

lelésének minden esetre lehetö teljes biztositàsára ele

gendönek nem lalàlja, mely végre а nyerles га kiván

ságára hecsüsök is használtathatnak.

2. Ha a biztositàs folyama alatt az adós ellen csöd

nyittatik: az összeirás azon idöpontig lesz érvényes, mi

kor а csödöt nyitó itelet avégrehajtó biróvalhiteles aIak

ban közöltetik. 2)

3. Az ekkép összeirt javakat azonnal bírói zár alà

I vetteknek nyilatkozlatja s ha azok közt aranyat, ezüstöt,

vagy egyéb drágaságokat talál, nyugtatvàny mellett

bírói örizet alà magàhoz veszi; más ingó javakat,

melyek zár s pecsét alá vehetök, azonnal elzàr s Iepe

csétel; а melyeknél pedig ez nem történthetik, а fog

lalás alà került adósnàl hagyja, vagy ha a végrehajtó

fél az adósban nem biznék, más- bizodalmat érdemlö sze

mély gondviselése alii. adja. I)

4. Birói összeiràs és zár alá I) nem vétethetök:

I) Vfeltszék 1842- m-'ljus 25-d. 363- sz- 1843- jul. 11-tl. 790. sz.

Il) 1844: VI: 21. §. Vfeltszék I8-13. mnjus 12-d. 580. sz. 1844. mart.

14d. 249- Sz

3) Vtk. 11. г. 151, 152, 155. M- Ha а foglnllató :lz összeirt ingós-'igokat az

adós lnI\ásábnn hagyja, a házbért Íìzetni tnrtozik, (vfeltszék 1842- mart

7-d- 119- sz.); Еду а ralstúrbért is (V!el1su'k 1844. junius 3-d. 668. sz.)

Ч A kikülilött Муж; vagy más törvénytudó tag ugyanmindcnt összeir, de az

aláhbi kôríilmónyeket megérlntvén, aztán а hiróság,Y fogja а: clk\'iIöni

tendôkct elkülönitui (Kegy. kir. utas. 201, 205, 207- М.)
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a. az ereklyék és nemzettségi arczképek, (10105

lulvànyaik igen; igy a nemzettségi irományok sem (Vfelb

széh |841. dec. 2-d. 569. sz.);

b. hivatalhoz tartozó tárgyak, mint pecsét,jegyzö

könyv 51.

с. а legszükségesebb öltözet s àgynemü;

d. a nemesnek kardja, a mesterembereknek s

napszàmosoknak legszükségesebb szerei;ügyvédnek atör

vény könyv, döntvénytár 51. (Gyak0r|at); ')

e. ha egyedül а férj ellen történik a végrehajtás,

csak az lesz kihagyandó, а 1111 nem-övének bebizonyíta

tik u. m. feleségére s gyermekére szabott ruhàk, es ezek

neveivel ‘megiegyzett vagy általok kizàrólag használtatott

ágy, hàzi bútorok st. Hozomúny követelése igényperre tar

tozik s ha -természetben megnincsen, nemcsak annak valé

ságàt s férj kezére lett jutását, hanem épen a lefoglalt

ingósàgokba ruházását is be kell bizonyitni. 2)

1’. ha pedig egyedůl а feleség ellen történik: ki

hagyandó mind az, а 1111 а2 а552011у tulajdonának be nem

bìzonyúl. a) Ezen két utóbbi szabálynak alapja az hogy

a férj fökeresönek takintetik.

5. Ha ugyanazon idöre 'többen jöttek össze, kik ugy

anazon elmarasztalt elllen végrehajtást kivánnak, akkor a

végrebajtó személy minden egyes végrehajtàsi végzés

bemutatását pontosan bejegjzendi s az összeirás vala

mennyinek biztositásàra fog szolgálni, de a kielégitésnél

а végrehajtási végzés bemutatàsának ideje s ha 02 egy

szerre történt, а végrehajtí1‘ssi fulyamodús beadàsa, ha

ez is egy idöbeli, а kereset megindilàsa Роща а kielégi

tesi elsöbbséget elhatàrozni. Hàz vagy haszonbereknél, -

az illetö föld- vagy lláztulajdonosnak — kiknek vagy meg

I) hleslerembereknél а legónyek széiszámai ide nem órletnck. (Vl`e|lsz(k

1845. april 10«d. 471- sz.)

2) Vfeltszók 1842. april 21»d. 258. s`z. Különbcn is férj és feleség közti

seerzôdések mindig szigorúbban vétetnek, póldául vfellszék 1844. aug.

19-d. 1019. sz.

з) rik. 11. г. 154. 9.
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bízottjaìknak a végrehajtás 111111615 bejelentendö -- afolyó

félévre jàró ház vagy haszonbérre nézve mindig 6156

ségök vagyon. lgy ha a váltójogi végrehajtást 11621051

de lörvényes I) vegrehajtás elözi meg 65 viszont, az 6156

565 111111615 azon követelöt illeti, kinek 1652616 а 111161

261 elöbb tetetett 2)

6. Az összeirás a törvényszéki személy és végre

hajtó fél által aláirva, jelentésként з) а kiküldö törvény«

székhez beadandó, а birói örizet 616 vett tàrgyak pedig

ugyan ottan leteendök. ‘)

7. Ha a végrehajtás alá keriilt fél kezest nem csak

616016116, 11а11ет 611116116 15, 65 6 biztositást kivánó fél azt el

10566116: 655261165 и5уап 116111 történik, hanem a kezes-

Ységi kötés a törvényszéki tag elött 11610111 példànyban

1165116 foglaltatik, melyek közöl kettö a feleknek adatik,

egy 6 törvényszéknek bemutattatik. 5)

253. S.

A biztositási végrehajtás foganatjai.

Az 655261165 65 261 616 vétel foganatjai:

1. Ily târgyak akàra foglalàs 616 került 66651161, 61161‘

ameghizott személynél olyletétnek tekintedök, mely

nek szàntszándékos elrontása vagáy 61166561111656165511

lyosb beszàmitásn tolvajság büntetésével fenyitendög mi

végett a váltótszék 62 illetö hatóságnak 62 irományok

átküldése mellett jelentést teszen, de а 1161 megtéritésé

nek elhatàrozása а váltótszéket illeti.

I) Vfeltszék 1843. junius 12»d. 704. sz- |84-4. január 31-d. 120. sz. febr.

12»d. 160. sz. majus 29-d. 600- sz. 1844. sept. 1|-d. 1144-. |845. apr

8-d. 458, 461. sz.

2) \/tk- ll- r. 157. б. 1844: Vl: 18, 23. М. Lásd alább is a 257. 5-t.

8. pont alatt.

3) Ha valnki a vëgrehajlói jelentés ellen vádakat hoz felzezek , a mennyiben

igazoltatnak, meghallgalandók. (Vfeltszék 1843- maj. 9 d. 525. sz.).

4) vu.. н. 1- 158. 5.

а) Vtk. 11 г. 164. §,
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2. azen javakra а végrehajtó félnek v1'1ltótörvény

nyi zàleg- és elsöbbségi jega. vagyen. ’)

254. §.

Másek javaival mit kell tenni?

Ha а Végrehajtás ala keriilt félnek összeirás ай

veendö javai közt ely vagyen talàltatik, melyre nézve Ö

maga ‘аду valaki azen eszrevételt teszi, hegy az más

nak tulajdena: az ilyen vagyen csak akker jön az

össz eirásba., ha anyertes fél vagy bizeltja az @lma

rasztaltnak helyben lévö, kérdés alâ nem esö egyéb ja

vaiban teljes biztesitást nem talál. De illy esetben is а

törvényszéki tag azennal megemlíti az агата telt észre

vételt, megnevezi azen személyt, kinek arra állitÓlagigé

nyei vannak s ода útasitja, hegy ezen igényeit haladék

nélkül a vàltótörvnéyszeknél bizenyitsa be. Ezért az ilyen

per a gyakerlat szerént igénypern ek neveztetik s ege

szen а rendes eljárás és tárgyalńs szerént történik, az

igenylö, fólperes leszen, afeglaltató peclig alperesi minösóg

ben hivatik meg. (Vfeltszék 18-12. maj. 2d. 174. sz. 1843.

majus 22-11. 6-10. sz. a. st)

Némely I közös ja vakra nézve megtartandek;

Bejegyzett közkereseti társasàgek a közös tàrgyból sem

mit sem követelhetnek. Más egyéb, а végrehajtás ala

keriìlt adóssal, közösségben levö, югу együtt lakó szemé

lyek követelhetik, hegy az7 mi egyeuesen csak ön hasz

nálatukra szelgál, а közös tàrgyaknak pedig árábel az

arânylag reájek esö rész nekik k1adassék.2) A 11aszen

bérhöl eredö jövendelmekre a jószág tulajdenesának

igénye ninesen. (Vfeltszék 1842. sept. 24-d. 860. Hélsz.

1843. april. 10. d. 108. sz.). Ígényperben az összeirt

ingók ugyanazenesságát is az igényletlekkel különösen be

I) Vtk. ll. г. 153. б. 18M: Vl: 17. Q.

Q) A hazastársak javairòl 1'ónlel1l1szólánk
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kell hizonyltni (Vfeltszék 1842. april. 2ld. 158 sz. 1843.

febr. 20-d. 219. sz. octob. 10-d. 1134. sz.)

A törvényszék a beadott összeirás megvisgâltakor

az ily igényköveteléseket az igényperben elöadott bizo

nyilékok szerént tüstént elitélvén s a követelést valónak

talâlván, az összeiráshól törölje ki s birói zàr alól ment

se 1'ól. Ha pedig az ily jog vilàgosan be nem bizonyí

tatik, a kérdéses tàrgy ugyan az összeirasból ne töröl

tessék ki, de azon megjegyzés, hogy az csak akkor ke

riilhet àrverés ala, midön a kövelelés kielégitésére az

adósnak egyéb ingo vagyona nincsen, tétessék hozzá.

Mind ezeket а váltótörvényszék végzésbe

(vagy itéletbe I) foglalvàn >végzését az összeirás

màsaival afeleknek kiadja, 5 az eredetit а vàltószék jegy

zökönyve mellett meglartja. Ki különösen az igényperben

hozott liatíirozattal meg nem elégszik, ellene a feltör

vényszékbez vagy illetòlegr hétszemélyestablához folyamod

batik, de ezen folyamodiìs a kielégitési végrehajtást, hol

annak helye vagyon, (t. i. a nem igényelt tàrgyakra

nézve 2) nem akarlályozllatja. 3)

Kérdésbe jöhet itten, hogy miutàn ingòk nem létében az ujabb

törvény (lásd fóntebb a 199. §.) а váltok betáhlázhatását el

törlötte, mimódon lehet már most az ingatlanokra hiztositást

eszközleni ‘.2 е Véleményemmel szinte végrehajtásilag történendó

öszszeirás szerént.Ugyanis az 1814: VI:23. §a világosan igy

szólz a „betáblázottadóssággal nem terhelt ingatlan

jav ak ra teendö (köz) birói zárt váltótörvónyszéki akár bi z

tositási akár kielégilési végrehajtás elôzi meg.“ Ebbölkét

ségen kiw"il van, hogy valamint а köz úgy a vá.ltÓtörvényszé

1) Hétsz. 1844. dec. 11-d- 46. sz. 1845. mart. 14~d. 92 sl

’) Vfeltszók |843. jun. 30~d. 755.

3) Vtk. ll» r. 156, 158-163. 55. 1844: VI: 19. 5. l\'i az összeiráskor tá

vol lcvén, igényei iránt mindjárt ószrcvélèlt nem tehelvtt, igényl kósôbh

is fonnálhat. (vfeltszók 1841-nov. 2541. 558. sz. 1842.sopt.9-d. 797.s7..)

lîlpon ily módon, mint nz igényi per, inditalik az clsöségi per is, melyel

fóntebb 11 252- 5. 15. pontja alatt érìntet1ünk
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kek is ingatlan javakra nézve is biztositásl végrehajtàst esz

közölhetnek. Mindazàltal azon Inegszorltássalz hogy b e

táblázott adóssággal nem terheltekre, ага: а

mennyiben betàblázott adòsság nem fekszik rajtok, mert

a mennyihen ilyen fekszik, ennek а betablazàsi (ti. m. 1840:

XXI.) törvêny szerént elsöségelesz а kiíìzetésben а késöbbi

biztosilási (‘аду kielégitési) vegzehajtással ellàtott köz ‘югу

vàltòi adósságok elött. Más értelme a törvény idézett szavainak

ninesen. Mert lehetnek ingàtlanok, melyek többet émek,

mint mennyi а betablazon teher; sôt talán azok száz ezeret

ernek, midón esak еду pár ezer betáblázott adòssággal ter

helvék. маг mi okból ne lehetne ezeket épen úgy bármely

végrehajtás alá venni, mint ha semmi betáblázással nem ter

heltetnének? A fô dolog esak az, позу az elôbb betáblázòtt

'adòsság legkevesbé sem veszélyeztessék. A törveny - igaz -

világosabb is lehetne.

255. §.

A biztositási végrehajtàsnak átküldö levél

melletti eszközöltetéséröl.

lilidön а végrehajtásiiak átküldö levél mellett más

liatóság Юга! kell eszközöltetni, következö szabàlyok tar

tassanak meg:

1. A váltörvéiiyszék а vég1‘ehajt1'1si f0lya1no

(Шаг tanàcskozás ай vevén s а végrehajtíist niegrendelvén,

köteles а folyamodàsra irott végzest iiiellókleteivel едут!

а végzés hozatala után leglölebb 24 ora alatt Её‘; pél

dányban átkiildö level mellett az illetö hatósàglioz elkül

deni s az átküldés napját a folyamodàsnak azon példá

nyára, melly afolyamodónak vissza adandó, fóljegyezni.

2. A megkeresett hatosàg tartozik а meg

keresö level vételétûl szàmlàlandó 24 Óra alatt sziikség

esetében elnökileg is еду ГбтеЬЬ megnevezettsze111elyt

а kivànt vegrehajtás teljesitésével megblzni s еду úttal

а végwhajtàst kivànónak а vàltószéki végzésben megneve

zett bizottjàt haladék nélkiil tudósitni. '
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3. A kikiildìjtt ta náes b e I i köteles a inegkeresö level

vélelétöl számlàlandó 24 óra alatt, а szolgabiró а vég

rebajtó fél általi felszólitás utàn legfólebb ll- nap alatt

minden egyéb dolgainak félretételével, minden elöre teen

dö tudósilás nélkül а hely szinére kimenni s а végrehaj

tást, mint Fónlebb elöadatott teljesiteni, csupán ezen kü

löubséggel, hogy .

A tanácstag а teljesilett összeirást és bírói zàrt a ki- `

küldö tanàesnak s а szolgabiró az alispànnak mutatja s

jelenti be; továbbá. a talàn bírói örizet végett átvett pénzt

és drágasâgokat ugyan azoknál ieszik le; és azokat, kik va

lamely összeirt vagyont magukénak igényelnek, atanàcs

tag a tanáoshoz útasitja, а szolgabiró pedig az ily igény

követeléseket maga elintézi. ' _

Az igényeknek azonnali elintéztével mind ezekröl az

összeiràs megkiildése mellett a tanács vagy alispán а meg

keresö vàltútörvényszéknek legolt jelentést teszen s az ös

szeiràs egyik pélclànyát а feleknek ha ` kivànjàk, hitelesen

kiadja. A 1`ólebbvitel a tanàes vagy szolgabiró határozatai

tól is épen úgy s oda történik mint a v‘.'lltÓtszékeknél. (Welt

szék 1843. april 11d. 426. sz. Hétsz. 1844. julius 19-d.

32. sz. st.)

4. Mind а megkeresett tnnàcsok s alispánok,

mind a kiküldött tanácstagok és szelgehiràk а

Iegsulyosb feleletnek, t. i. а kár ‘аду hàtramaradás meg

téritésének terhe alatt, а fentebb kitett rövid határidöket

szerosan megtartani, s а meghizásban pontosan eljílrni

köteleztetnek- ')

256. 5.

В. Kielégitési végrehajlàs szabàlyai.

A kielégitési végrehajtàsra. nézve ál tal àn 0 s sza

bàly, hogy ez az adósnak elébb összeirt s lezálogolt ingó

I) Vtk. 11. г. 165-173. M. 1844: \'1 : 20. §- A kártalanilási kérdés hanyag

\'e'gr,eh-'ijtók ellen a váltószék illelósége alá tartozik (vfellszék 184|. dec.

16. 591. 1843. mart- 16- 294- -majus l0»ikén 430- sz. a- és 1844-dec

27-il. 1635. sz. a- s az. 1844: VI: Н. 9. nyomán is)
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vagyonaiból àrv e r é 5 11 11 á 0 eszközöltetik; 11110100, ha

а 10а1а521а11 101112 árverésnek akár elötte, akár alatta az

05052 summát és járulékit készpénzůl 1010000, midön а

tovàbbi (végrehajtńsì) lépések azonnal megszünnek.

K ülönös szahályok

l. На már а biztositás 10051611001:

а. а folyamodás azon birói hatósàghoz nyuj

taudó, mely elébb a biztositàsi végrehajtást eszközölte, a

folyamodáshoz 1001101101101100 а 111010511051 1110510011016 ha

tàrozaton kivül az összeirás és arra következett 105205 is;

b. 112 01111011 100511011111116505, ha afolyamo

dàsból és mellékleteihöl bebizonyitva látja azt, 110510101

nek a 11011 végrehajtàshoz joga van, az árverést azonnal

megrendelni s egy törvényszéki személyt kiküldeni tarlo

zik. ')

2. Ha 1005 hiztositási végrehajtás nem volt:

a. а folyamodás magàhoz а váltószókhez adassék;

bz az illetö hatóság àltal mindenek 01611 az

összeirâs 05 111161 zár eszközöltessék, de ezen összeiràs

megvisgálta s netulán 01115011 11610101050111011 011010210 után

az árverés 05 051011 100011611 111 már ùjahb folyamodás

nélkül megrendeltessenek. 2)

3. На а 105205 1102111а1а után а 105101101105 110101 1111111

foganatba. nem véletett, az elidôsül. El)

257.§

Különösen az árverésröl.

Az árverés módja 05 szabályai:

I) 1111 а 1'о1у:1т0(16 tagndó válaszl nyernc az! a Vfellszékllez 161011110211011

(Vl'cllszêk 1843- junius 2 d. 679. sz. a.) vngy а végrcliajlást 112 0156

biróságnál szorgnlmázlmtja. (\`l'0|lsz(k 1843. 11115. 16-11-1944. 52-)

2) 1111.11. г. 175-|78, 189. 51.

з) Vfellszék 1844- nov. 13-d. 1432. és nov. 15-d. 143|. Mindazáltal ez

úgy iirlvnllô ha а 1115101111111151 а пус11с5 fél k<'t év'.‘ilal1 az illetô hclybcn

f'-pen nem 5111561110, mort. ha sürgölle, az: állal az olévíilós épen 11“

félbensznkasztnlik, mint я keresct-inditás által (Lasd fóntebb a 189. 5-)
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1. Az àrverés határnapja, melyet a kiküldött tör

vényszéki szeinély tiiz ki, és szokott mód szerént teszen

közhirré, királyi és rendes tanàcsú vàrosokban 8 парт“,

ihlun 15 napnàl késöbbre а felek megegyezése nélkül nem

határoztathatik.

2. Az árverés kezdeté vel legelsôben is az össze

iráskor (МЫ! s örzés végett letett, most рейд; а kikiildött

személy áltnl ismétkezéhez vett pénz а nyertes Íélnek azon

па! leszámláltaitik s а mennyiben ez az egész tartozást fel

nem üti, az árverés elkezdetik. '

3.I Az eladandó javak àrverési s orára nézve а

végrehajtàst szenvedö félnek szabadságában àll azt kijelölni,

söt ha az összeirásban foglalt valamely tárgyat különösen

megkivánna. az видам menteni, helyette más oly ingó

vagyont, melyröl szahadon rendelkezhetik, árverés ат Ьо

csíithat. De ha ezen jogával élni nem akar, az eladás az

összeirâsnak sora szerént történik.

4. Az árverés ат kitett s eladott tárgyak kész pénz

zel Íizetendök (magànak а végrehajtó félnek pedig köve

telésébe számitandók,) s ha az elsö kikiàltási àrt senki

sem akarnà megadni. а kikiaieisi ár alább szállitundó s а

végrehajtó tél az adósnak követeléseit mindaddig, mig más

javakat ШИН, elfogadni nem köteles.

5. Az árverés adtlig folytata n dó, mtg а Ье jött

pénzböl a követelésnek és minden jàrulékinak s maguk

nak az àrverési költségeknek is fedezése ki nem telik; [Еду

hogy ha netalán az összeirt javaknak árverési árábol а

а követelés ki nein keriilne s a marasztaltnak egyéb ingó

javai is volnának, melyek teljesen szabadek, hatalmában

áll a követelönek, ezeknek folytatólagi összeiratását, s

árverés alé. bocsíltatásátminden újabb folyamodás nélkül

kivánni,

6. Az árverést teljesitö arról pontos jegyzökönyvet vi

szen e szerént:
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__

Arverési könyv.

Í

l Eladási dr ez1'¿s'lpénzben l

Tárgyak ‘ Vevök ____ _._. j

forint. krajczdr. l

7. Az árverés bevegezte után а végrehajtásttel

jesitö а bejött penzböl az árverési költségeket s a nyertes

fél egész követelesét kiiizetvén ') ha valami ezen felül

megmarad: a végrellajtást szenvedöuek általadja az el nem

adett javakat лёг és pecsét alól félszabaditja s а birói

örizet alatt velt, de szinte el nem adett drágasrigekat

visszaadja s mindenekröl a kiküldö hatósàgnak jelentést

teszen. 2)

8. Ha a. ifàltójegivégreliatjzist közjegi biztesitás vagy

más végrehajtas elözte meg és viszent: a kielégitési el

söség azé, kiuek részére a birói zar elöbb téletett. 3)

Az árverés ilyenker штаб; а. masik biró nieghivása mel

lett eszközlendö. 4)

258. §.

Vagyenhiány esetében az adós szenélyének

megitéléséröl

Ha az adósnak elegendö vagyena a hitelezö kielégi

tésére nincsen, az adósnak szeinélye vagyis inkíibb an

nak szelgálata, munkàja itélletik meg а Hàrmaskönyv lll.

r. 28. §-a ertelmében, s ez eljàràs is szinte a fennálló,

jelesiil az idézett törvény szerént történik. Az ez irànti fe

l) Gyanúsitgatás törvényes okúl nem szelgálhnt a végreliajtás utján bevett

summapéuz letiltására.. (Vfellszék 1842- nev. 10-d. 1122 sz.)

1) "ш. п г. 170-190- м.

3) Ну értelemben hatarozett a vfeltszék már nz ujnbl) iörvéiiy ею“ is, ú. m.

1844’ január 3-d. 1486. sz.

1) 18141 ‘ч: 23. 0.
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lyamodàsnak pedig két módon van belye, t. i. I., ha a

váltóhitelezö a vagyontalanságot mindjárt a keresetlevél

beadàsakor avagy tárgyaláskor bebizonyitja: a .személy

mindjárt órdemleges hatàrozat alkalmával is megiléltetik;

ha pedig 2., ez alkalommal bizonyitek hiànya miatt meg

nem itéltetett vagy talán nem is kéretett: végrehajtás al

kalmàval egy ujabb folyamodasban is lehet azt kérni, a

midön а Ье!‚›Е20пуйап(16!‹ bebizonyitàsa után az szinte

meg szokott itelletni. Az, elsöbb esetröl làsd a váltó1`eltör

vényszéki hutározatokat 1845. martius 4iken 247. mart.

28-d. 38.4. april 8-d. 405, 485. és 1815. julius 14d

899. st. számok alatt; azV utóbbiról pedig 1811. junius

3-d. 663, october 28d. 1368 továbbá. 1815. junius

18-d. 775. számok alatt st.

Számtalan esetek adván elö magukat, midön а váltóadósok a.

legkezzelfoghatòbb csalással es hitelezôk kijàtszásával minden

vagyonukat addig, mlg а váltótörvényszékì határozat vég're

hajtás alá. jöhetett, söt а váltó csak be is pereltetett ‘Юта,

még pedig nemcsak ingo hanem ingatlan vagyonukat is , má

sokra, legìnkább rokonaik-, feIeségeik s barátaikra а leg

törvènyesebb kiìlsó fomnák alatt ruházták p. о. rokonaik, lele

ségeik számára ватт’ valiokai (‘аду más kötelezvónyeket)

adtak ki, ezeket maguk ellen bepereltették s ekképen magn

kat rögtön végrehajtás alá. vettettèk, ûgy hogy mikor az igazi

hitelezô jött, nemcsak semmiök nem találtatott, hanem magn

kat meg azzal védettêk, hogy mindent maguk а törvényszé

kek foglaltak ‚е! st. ezekból mindenki elött szembeötlô lett,

hogy a személy megitélése nélkül а hitel- s kiìlönösen vá1tó

Lörvény elvégre is minden ещё! teljesen elveszti s minden

знать, mely miatta tétetik, dugába dôl. Azonban sokak elótt

némi nehézségek is атак е16 magukat, kiilönösen pedig az,

hogy az adòs személyéröl a váltótörveny emlitést nem teszen.

A váltófeltörvényszék , melyen központosulnak minden

perek és esetek, melyek az ország kiilönbözö hatóságainál

a fìumeinek kivételével — vá.ltÓ'llg}'€kbBD elöfordulnak s mely

mindenkor а törvények szelleméhez hû és szigorû magaszko;



320

dással s а tòrvénynek az esetekre alkalmazúsánál köz vele

mény szerént is szerenesés tapintattnl adett irányt mind ekko

rig valainennyi e nembeni llatóságoknatk `-n1e1't tudj11k,h_ogy

neme-sak váltótörvényszèkek,'hanem megyei s városi hatósá

gok is vesznek részt váltojogi eljárásokban, meg pedig а leg

nevezetesebbekben (1. n1. végrehajtásokban s ezekbôl eredó

igényperekben st. — mindjan a legelsö ésetnel, melyben va

gyonhiány bizonyitatván szernêly megitélése keretett, ezen

tárgyat legnagyobb figyelmébe vette ès a személyt megitélte.

Föbb okai а váltól`eltö1'vt"nyszéknek ezekben központosulnak:

1. a szemely megitélése liélkül nemesak hogy

a közjo gi kötelezvény ek is `sokkal nagyobb

elsóséggel bírnak а váltóknál, hanem а váltÓ

törvények egeszen ezéltalanok es szükség

telenekké lesznek, m e1‘tvalamennyiváltóadó

sok által kijátszathatnak;

2. de ez egész en is а váltótörvény értelmé

ben történik, mert a törvénybeu minden tárgy,

mely váltójogi vêgrehajtás ale nem tarte zó, a

II. r. 154. §-ában n evszerént kivetetik, eb ben

pe dig az adós személye, vagyis inkább szolgá

latja "аду munkája - тег! tudjuk, hogy а magyar

törvény tulajdonképen nem az ados személyét, hanem esak

munkàját veteti vegrehajtás alá. — kivêve nlnesen; ide

járul, hogy

3. az ûjabb törvény szerént а váltót be sem

lehetvén tábláztatni, ennek egész hiztosite

ka, már esak а személyes hitelen es а szemely

iránti eljáráso n alapszik.

Azonban az ellenvéleményiieknek is fontes okaik vannak.

Némelyek L i. nem t. ffadják, hogy végrehajtásnak а sze

mélyre kiterjesztese nélkiil, a váltótöwény elöbb-ulóbb sike

ret vesztendl, de azt mondják, liogy törvény rilágos rende

lete nélkül, miután a váltòjog kivétel а köz )og alól, olyasok

ròl, а mik abban nem foglaltatnak, váltòtòrvényszékek nem

biráskodhatnak.
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De erre a 2ik pontban mondottakon felül az afeleiet, hogy

minden végrehajtási tárgyat a váltòlörvény nem számlált s

nem is szàmlálhatott elö, például ezéhbeli “аду személyes jo

gokat, pék-, mészárszéki, kávéházi S több elféle jogokat,

mégis az ellenvéleményüek szerént is ezekre is kiteljedhet a

végrehajtás, tehát mind azokra, melyek éxtékiil szolgálhalnak

és igy а személy munkájára vagy szolgálatára is.

Továbbá azt mondják: Ну nevezetes tárgyat, а törvényhozó

világosan megérintendett, ha az szándékában volt volna.

lgen is, ha az adósnak talán adóssági birtörhe záratásáròl

akait volna rendelkezni; de а személy munkájáról, melyról

közjogunk elegge intézkedett, nem volt szükség rendelkeznie,

mint a kàvéházi s löbb effèlejogokról sem.

Mások általában tagadják, под’ а mostani kor szellemével,

söt a hiteltörvények ezéljával is megegyezó volna vagyonhiány

esetében az adòs személyének megitélése ezen okokbòl

1. Ha. az adós személye nem lizethetés esetében megitél

tetik, még kevésbé fog kötelezettségének eleget tehetni, melt

a kereset modjától megfosztatik.

Eire ait feleljiìk, Iiogy а mi Törvényiink szerént az adòs,

személyének megitélése után is munkájával annyít kereshet

a mennyit tud és akar, esakhogy ez (sziikséges tartásán fe

lúl) hitelezöje javàra forditatik. De más országokban is, 1101

az adòs adóssági fogházba têtetik, a hitelezó öt saját költ

ségén tartja, под t. i. ha talán az adós elrejtené vagy elta

gadná vagyonát, annál inkàbb fólfedezze azt, minél inkább

vesztene az elzáratás àltal; ùgy hogy ha tudja а hitelezö hogy az

adóst valamely szerenesétlenség,r érte és semmive sines bizon

sehol sem lesz oly dôre, hogy követelése elvesztésén felůl,

meg tamási költségeket is csináljon magának.

2. Azt mondják, köz tapaszlalás szerént más országokban

sincs meg а bezáratásnak is valami sikere, melt a ki nem

tizethet, hiába zárjàk azt be.

Tökéletesen igaz, csakhogy abel a személyt bez-’mii vagy

а végreliajtást az adòs személyére kiterjeszteni nem Iehet,

ott az sem fog fìzetni, aki iizethetne, hanem minden vagyo

nàt másénak Гоша Vëlllalll, és ha magának ennyi esze nem

21
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чаша, mal elég iìgyvédet, ki а jó tanácsot tôle meg nem

tagadandja. Sehol sem annyira а fogházba zárás, mint abe

záratástóli felelem Íìzettet az adòsokkal.

3. Ад mondjákz miért biìntetni aszegényt azért hogy nem

lìzethet. _

De elöször: szegény azon rovásra hogy Иду ~sem fìzethet,

ne csináljon adòsságot; másodszor: sem a fogház más or

szágokban sem a. szernélyes fszolgálat nálunk, nem büntetés,

hanem csak kinszerités, arn0tt,~h0s3,j7 az adós ha elrejtelte

vagyonát, azt elöadja, nálunk позу munkájavai az adósságot

leszolgálja; mindenütt pedig az adósnak félelemben tartása,

hogy más vagyonát könyelmůleg vagy roszlelkůleg el ne pa

zarolja., igazábban, törvény szlne alatt el ne rabolja, ‘аду adotl

szava szentsègére félelemböl is megemlékezzék s а mi fö

dolog, meggondolatlanùl kötelezettséget magára ne vállaljon.

Alómélt. Hétszemélyestábla ez érdemben meg nem nyilat

Коты, de teljes remènyünk van, Воду а mondott törvényes elvek

nek hòdolva váltójogunkal teljes erejében meghagyandja.

259. 5.

A külföldi váltószékeknek Magyarországon

végrehajtandó itéleteiröl; és viszout.

Külfóldi váltótörvényszékek itéletei, Magyarországon

csak akkor hajtatnak végre, ha _

1. olly keresetek iránt hozattak, melyekhez hason

lók itt is vílltótörvényszék elébe tartoznak; ide nem tar

' tozó volna például а puszta útnlvàny, melyben t. i. a„vàl

tó“ szó elö nem jön;

2. ha azon МИ tarlomány magyar váltótörvényszékek

hatârozatainnk vég|ehajtásaban viszonosságot lari, mire

nézve természet szerénl az ottani vállószékek irott elösme

rései szükségesek.

Az ily itéletek mindenkor а vâllófeltörvényszékhez

útasítatnak, mely is ezeknek belyét Ими, azt az illetö

birói hatóságnàl eszközli.
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Az itteni váltótörvényszékek itéleteinek pedig külfól..

dön leendö végrehajtását тазик az illetö váltötörvényszé

kek (nem а felszék, hanem) magyar udvari Cancellaria

utján eszközlik. I)

TIZENKETTEDIK FEJE ZET.

A perújitásrol.

260. §.

Perújitàsnak inikor s mimódon van helye?

Perújitàsnak, de а mely а kielégitési végrehajtást

nem gát0lhatja,’) helye van ‘

l. makacssàgi elmarasztalásban, ha az

vétlenelmulasztás miatt történt, azon idôtül 1`0,fg.,fva,r11ely

ben а megjelenést gátló akadály megszünt, legfólebb 15

nap alatt; ’)

2. ûj bizonyitékok esetéhen,melyek az elöb

hi perhen nem használtattak, а vàltójogi elévülés вам

vagyis két esztendö Май, mely elévülés а végitélet boze.

talàtol szàmitandó; de olyan fél ellen, melynek elmarasz_

talàs esetéhen elözöi ellen viszkereseti joga van, hanem

ezen viszkereseti jog idöhaladtàval azon közben elenyész

nek, чад idörövidség miatt többé nem hasznàltathatnék,

a perújitás meg nem engedtetik; ‘) а Ьоппап az is kö

I) Vtk. II. г- 192, 193- М

2) Hzincm a kielégitési végrehajtás megtörténtével, а mennyiben az újitó

fél keresetének veszélyeztetése fenforogna, ez elóleges hiztosítást kórhet

(vfeltszók |815; mart. 18-d. 324. sz.).

з) На а váltókövetelò mint ujitott fél а nála levò eredeti váltót elömutatnl

nem akarja, a váltómlós mint újitó fél feIoldozt.'1tik.(Vfeltszék 1844.

jul. 31-d. 948. sz.).

4) Ezen rendclet igen czélirányos а végett, hogy keresete után minden, м

nek érdekébcn fckszik, gyorsan lzisson; jogos is azért, mivel а kár hn

sonló körúlmények közt mindenkor ил‘, ki hihában (itt késedelcmben)

21*
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vetkezik, hogy olyanok ellen, kiknek elözöjök a váltójog

értelmében ninesen, а2а2 а fóadósok ellen ezen kifogás

nem alkalmazható, tehàt valamint a lejárattól két esztendö

alutt akármikor megpereltethetének, úgy feloldàs esetében

a végitélet hozatalàtól szàmitandó két esztendö alatt, ha

új bizonyitványok talàltattak, újitott perbe vétethetnek.

Ketszeres perújltàsnak soha. sines helye, mi а gyn.

korlatban а szerént állapítatott meg, hogy egyik-egyik fél

nek ugyan nem engedtetik megkétszer a perújitás, ha

nem külön egyszer mindegyik hasznàlhatja

Módja а perújitàsnak:

Az újitó fél а váltószékhez kérelemlevelet ad be.

A váltószék annak mint más keresetnek felvetelére határna

pot tüz ki; ekkor a feleket kiballgatja s а perûjitásnak

megengedése vagy tagadàsa fölött végzéssel h11lá1‘oz.A

tagadó végzés, mint tudjuk (241. §), iölebbvitelhetik, а

megengedö реф; пет, hanem ennélfogva az újitott per

a. rendes eljárás szerént tàrgyalás alá jön. ’) Fölebbvitel

esetében az anyaper is felküldendö. ’)

TIZENHARMADIK FEJEZET.

A szünnapokrul.

261. S.

Váltótörvényszéknel miesoda szünnapok

vannak?

Szünnapok

1, magàra a váltósz ék re nézve: а vasárnapok

és latin szertartás mnepei; .

van. Akármely perlekedö fél mindig czelirányosnn teszi, ha valamemiyi

vngy minél több váltóadóst еду kereset alá veszen

I) “11. ll- r 194-200. М. llibás ügyvédvnllo levélmintt leszállított iigyet

nem perújilzissnl hanem egyszerú keresetlel kell folyamatha Ien11i (V1el

tszék 1842 aug- 18-d. 7I6. Hétsz. 1843. nov. 27-11. 3. sz); ígyahibás

idézés miatt leszállitottat is, minthogy ezekben érdemleges határozat

nem hozatott~

2) Vfeltszék 1844» jul. 3l-d- 938. sz.
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2. az id ezen d б és vegrehajtást szenvedöre néz

ve: saját vallásának ünnepei; hanem szükség esetében biz

tositàsi végrehajtás ünnepnapon is történhetik.

_ Ezen szünnapok pedig minden határídökbe beszámi

tandók; de ha maga a határnap esnék ünnepre, az ezen nap

használtatandó perovoslat (‘аду jogkeresés) következö

napon törvényesen megtétethetik. I)

TIZENNEGYEDIK FEJEZET.

A kézh ezad1'1srol.

262. S.

А kézhezadás 11.111.118 mimód 011011

iöriéniiœ

A kézhezadást v. kézbesitést teljesitik:

1. a váltótörvényszák helyén váltótörvény

széki hites szolga;

2. más helyeken a törvényben meghatalmazott

hites személyek, meg pedig királyi és más rendes tanàcsu

városokhan nemesek ellen is а vsiiiószékiöl kapott meg

keresö levél mellett a tanàcs meghagyàsábol, egyebütt

az alispáni hivatal utjiìn; `

3. à. magyar tengerme lléken (a vinodoli,bre

lini és bukkari uradalmak kivételével, hol az а kormány

szeki biztos "аду kastélynagyi hivatal ailtal, a végzésben

tett érintés mellett átkiildö levél nélkül is rövid úton esz

közlendö) а váltótörvényszéki szolgàk;

4. külfóldön azon hatoság, mely alatt a. tudósitandó

lakik, meg pedig a magyar vàltótörvényszekek a kézhez

ndást а Cancelleria útján, а maUyartengermclléki а 1ю1‘— .
míinyszék àltal eszközlik. ’) о

Vàltóperekben pedig nemesak az idézés, hanem né

.) vn.. ll. г. 201404. 55.

ч) vu.. 11.1. 206, 213, 2111 55. 13.11. vl. 2.1. а.
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mely végzések és itéletek is kézhez szolgáltatandók, (kéz

hezadandók) meg pedig többféle módon u. rn.

1, személyesen;

2. két lauú jelenlétébena túdósitandó hàzànak ajta

jára szegezve;

3. а hazai hirlapokban háromszor;

4. a váltószék kapuira íîìggesztve;

5. а tudósitandó családjának vagy ügyviselöjének. ‘)

А 4 elsö módon kell történnie minden idézés és som

más ùton hozott elmarasztaló végzés esetében, az utolsó

módon pedig egyéb végzések- és hatàrozatokuál. 2)

Különösen pedig az ajtóra szegezés akkor történik, ha az idézô

hiteles személy az alperest rendes lakásán nem шаман, elsóben

nála arról, Воду következó napon egy kilůzölt órában a kèzhezadás

végett újra meelenend, irást hagy, és az alperes 01111011

е2еп пароп sem találtatnêk. Ugyanez teljesitendó akkor is, ha

а hivatalos személy mindjárt elsöben ат’)! értesiltelnék, hogy

az alperes hazulról hosszabb idóre útazott el, csak hogy ek

kor ennek családjàt ‘аду ügyviselöjét, ‘аду eselédjeit is, ki

ket helyhen talál, а meglönént idêzésröl tudósllja.

A hazaj hirlapokbanì hirdelés rendszerént külfóldön lakó pu

naszloltra nézve s akkor tönénik, ha az idézési végïésre a

távolsághoz mért határidóben válasz nem érkezett, s az idé

’ zési v¿f,rzésben arról is, hogy ez esetben háromszor a válló

törvényszék áltul kijelelendó hazai hirlapokba fog igtaltatni,

a panaszlott szinte tndòsitatott.

Az idézés а váltószek kapuira szcgezletik (5 egyszersmind а

11а2а1 hirlapokban is kihirdettetik) akker, ha az idézendönek

tartòzkodása nem tudatik, ‘аду elszökése méltán gyanlta

tik. 3) Ezen eliárás a sulnmás végzésekre nézve is követen

dö a megjelölt esetekben. 4)

1) А kézhczadás, mint laljuk, ucm mindcnull vétetìk tulajdon értclemben.

2) Vlk. ll. r. 205, 207, 213, 214, 216. М ldézés lliányossága mìatl a per

lvszállítalik (vfellszék 1841- dec- 30. 62|. sz.) s az abbo! eredetl МН

а hibásan idézô személy megtérilni kütclcs (vfcltszék 1842. sept. 12-d

796. ós 1843» junius 27 (1 750. sz. 11.).

3) vili. ll. г. 207, 20‘, 213, 214. м.

4) Vfollszék 1813 maj. 224|. 653. sz.
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263. §.

Jelentés а‘ kézhesitesnek miké 111 ‚

10110511050 röl.

A hiteles személy а 1‹021102:10115па1‹ mikénti 10110511050

röl hivatalos jelentését az öt kiküldönek haladék nélkül

hemutatja, s midön az elküldö level következtéban történt,

а megkeresetl; tanaics vagy alispàn ezen jelentést а meg

keresö vàltótörvényszéknek azonnal megküldi I)

Hogy, ha a. vállótörvenyszék helyén törtènt а kézhezadás: ez a

fölpereshez visszakerülô keresetpeldányra jegyeztetik; ha pe

dig más hatóság által eszközöltetett: akkor ezen visszakeiú

10 kereselpéldányra esak az átkiildó level kelle iratik fel, 05 ha

majdan a kézhezadás megtörténtz az eiröl szólò ésatörvény~

széknek megküldött bizonyitvány a fólperesnek hiteles másolat

han adatik ki, а 1бп10ЬЬ10КЬ01 11101‘ ludjuk,

264. §.

A távollevö gondnokàrol.

Valamely lávollevö védelmére gondnokat nevez a

vàltótörényszék mìndenkor csak 100205 esetében; ha

t. i. a. kézliezadíisróli jelentésbôl azt látja., hogy а 11021102

adás személyesen nem eszközöltetett s az alperes akkor,

midös az 100205 10г10п1‚ 1011005 lakása helyéröl elútazvàn,

tàvol volt, vagy tartózkodása nem is tudatván, az idézés

а váltószék kapuira szegezés által történt, 05 az idézendö

nek а váltótörvényszék elött rendes ügyviselöje sincsen.

Ha pedig ily ügyviselöje volna, akker а megtörtént 1dézés

röl (mert ennek minden esetre meg kellett а 10111011111011

értelmében történnie 5 ügyvédet idézpi а megbizó ‘газу `

védencz helyett nemlehet)’) а vàltótörvényszék osak ezt

tudúsitja, kivévén ha netalán az idézés következtében csak

ugyan neveztetett ügyviselö, mert ekkor ezen ügyviselö _

nek tudósitása fölösleges volnn.

1) vu.. 11. г. 200 g.

а) vr.||s1..'i. 1014 ‹1‹-‹-. 2151. um sz.
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А gondnok köte les s ege az alperes igazaira. fel

vigyàznì s mind azt mit annak védelmére szükségesnek

lát, elöadni; azonlian а lettdolgok ellen felhozott puszta

tagadása a per folytàt nem hátràltathatja.

Joga, ha bizonyithatja, hogy védencze, jólélékkel s

nem а pernek kikerůlése végetl távozmt el hosszabb

idöre s ugyanazért igyazainak védelmére _fól nem ügyel

hetett, а pernek törvényszéki tárgyalàsára halaszlásl, kérni,

mit а törvényszék az okokhoz és körülményekhez képest

végzésben meg is rendel; de ily halasztńs nem ismételhetö,

s ha az egyszer kitüzölt halasztási idö eltelt, a per minden

esetre tárgyalás alá vétetik. I)

265. §.

 На többen vannak az idézendök.

Ha több személyek egyelemben (együtl-egymésért)

egy keresetlevélben kerestetnének meg, az idézö határ0

zat minden egyesnekavégzésben éríntett azon megjegyzés

sel adassék kézhez, hogy mig ügyvédeiket ki nem nevezen

dik, minden többi perbeli határozatok az elsö panaszlolthoz

(vagylávollétében, hivatalból kinevezett gondnokńhoz) fog

nak intézlelni. A megielenésí hatàridö kiszabásànál a vál

tótörvényszék ily esetben mindig а legtávolabb lakót veen

di tekinletbe. ’)

TIZENÖTÓDIK FEJE'/,|~:T.

A vàllòügyvédek- és megliatalmazoltakról.

266.Vàltóügfvéd ki lehet, mjk jogai s

kötelességei?

Váltótörvényszéki iìgyvéd csak az lehet, kia köztör

vényböli szokott úgyvédi visgálaton kiviil, а vàltófeltörvény

1) nk. 11. г. 210-212, 211 м.

1) “11. н. г- 215. м.
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széken rendes ügyvédi hitlevelének elömutatása mellett a.

váltójogbul is szóval és irasban megvisgàltatott ') s er

röl bizonyságlevelet kapott; de ûj eskü 1610 0010 kivànta

tik, A 11011101 kormanyszék, mintI magyar tengermelléki fel

törvényszék ügyvédeket visgàlat alà továbbá is veszen, 561

01уа0011’15, kik a pesti feltörvényszék által visgáltattak, ha

a magyar tengermelléken iigyészkedni akarnànak, akeres

kedési és tengenügyelési törvényes szokásokbani jàrtas

ságukról magokat a kormányszék visgalatának ala vetni

kötelesek.

A vàltóügyvéd jogai

1. a mely vàltóügyvédek magukat a váltószéknél be

jelentik, mihelyt szàmuk a négyet meghaladja, tàvollevök

gondnokául kizárólag csak ök neveztetnek ki, ha tebát

meg négyen nem volnának, ily gondnokok más ügyvédek

is lehetnek;

2. ha váltóügyekben liârom évig gyakorkodtak, а vál

tószék ajànlatàra а vàltófeltörvényszék altal különös fel

hatalmazvány mellett váltójegyzökké neveztethetnek, és

minden ily vàltójegyzö peoséte, nevének s hivatalának kö

riilirásával a hatalmazványba is beigtattatik;

3. munkadíjok minden perben, akár nyerték, akar

ves7.tettéklegyen,a végitéletben mindig elhatározandó s az

ily itélet váltólevél gyanànt (summâs) vâltókeresetre alkal

mas. ’)

I) A vziltóügyvód-visgálati kérdések egyób hiteltörvényekböl (ú. m. kcrœke

dósi , betáblázasì ós csôdülctickbôl) 561 magából а kir utasitásból is té

letnek s mind a kérdósek mind a feleletck jegyzököufvbc vczettctnck.

Kegy. kir utas. 251-261- 55.

2) Vtk. ll. r. 218-222, 228. 55. Vîeltszék 1842. oct. 27. 1095. Ilétsz. 1843.

aug. I4-d. |20/993 sz. Vfeltszék 1844. jan. 3-rl. |488. Munkadíj illeti 11

távollevô gondnokát is (\'1cltszék 1841. sept. 1!-d. 372. sept. 23-d- 375.

st.) , de a személyeseu ‘аду ше511111а1ш1120111а 1111111 lnegielcnö felet nem.

(vfeltszék 1811. julius 26d. 266 sz 1842. aug. 18-(I. 723. sz. dec. 1

1221. sz) Az iigyvédnek is hiányos idózés miatl megsziinteletl perbeli

dij nem jár (Vfeltszék _1842.junius 6-d 390- sz.).
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Kötelességei

1. vàltóügyvéd а szolgàlatot védenezének esak vàltó

szék elött mondhatja fel, de ha az elébb más iigyvédröl nem

gondoskodott, köteles ezt а felmondàs után meg három

hónapig védeni;

2. ugyannzon perben mind а két félnek nemesak egy

szerre, de egymás utàn sem Szolgàlhat. ') _ _

Vàltóügyvedeknek a v'.'1ltÓtö’rvényszék elöttl klhàgásai

ugyanesak aváltótszek által toroltntnak meg példáu1'nyelv

vàltsàgban, széksértésben inarasztnltntnak 2)

261. §.

Ügyvéd rendelés es meghatalmazás.

A ki váltószék elött ügyét személyesen vinni nem akar

jn vagy nem tudja, akár meghatalmazottat akàr ügyvédet

rendelhet. _

Az ügyvéflrelideles az àltnl, ki а váltótörvényszéknél

bejegyezve vagyon, mag1'111_peesét alatt és àltalaiban з)

is történhetik, különben az aliiiriis két 1111111 àltal hitelesit

tetik s ekkor а pecsét nem szükséges. ‘) Egyébirànt megvàl

tozatni а рег folyta alatt а feleknek teljes hatalmokban àll. 5)

ltlegliatalliinzás, mely nem nem átalános, hanem esak

egyes ‘аду különös vailtóugyekre terjed, a szokott módo

kon 6) kiv1"1l magán peeset alatt esak úgy történhetik, ha а

hatalmazvàny két váltóbiró, vagy sz. k. városokban biró es

1) “11. ll. r. 223-226, 228- М. A_zon keresetben, mely iránt mint váltó

jegyzò 0va`St tett , ügyvéfl nem lehet (vfellszék 1842. julius I2-d. 575.

es 0<‘t- 27-(I. 1094.)

2) V1‘eltsz1'k 1843. jul- 17d 814. sz. October 3-d. 1106. és 1113. sz. st.

SI) Vfeltsz1'~k 1.143. 01-1. 16. 1l.\7. sz.

4) Vfeltszek le/12 jun. 2-11. 366. sz.

д) Yfeltszek 1842. junius 13»d. 5130, 43|. sz.

в) Ezen módok 1» szóbeli az ügy birzij-'1 elölt 2. irásban hiteles helyek

és szemólyek elôtt llövelibeii lástl: ;\la,‘;y111‘honi magános tö1've'.nytu1lo

1n.‘1ny elemei. Kövy után irta Ifugflr-1si 834- es kövctkezö вины".
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jegyzö, megyékben törvényes bizonyság (szolgabiró és es- ‚

küdt) àltal hitelesittetett. ‘)

TIZENHATODIK FEJEZET.

váitóiörvényszéki dijszai-ás.

268. §.

A díjak hànyfélék?

A váltótörvényszéki dijak kétfélék u. m. I. tör

vénykezéskivüli munkàlntokért p. о. bejegyzésért,

st. 2.törvé n yk ezési eljú.ra'1s'ért, p. 0. I-'ézhezz1dà

sért, végzésekért, itélelekért st. fizetendök.

Mindkettörül szóló általános szabályokz

1. mindkét rendbeli dijak mindig а törvényszéknek

(nem az eljáró személyeknek) iizetendök, kivévén a müér

tök járandóságát (плече! а köriilmények szerént а biró

határoz meg), igy а tanúknak adandó kàrpotlást, továbbá a

Ietét- és ovásdijt, végre а megyei s vàrosi tisztviselök

nek, midön vàltószéki átküldölevél következtében teszik hi

vatalos eljáràsukat, szokott díjuit;

2. а dijakból bejövö pénzeket a. váltószéki kiadó ke

zeli s azokról szàmadást vinni köteles.

Kiìlönös szabályokz

l. A törvénykezés kivüli munkálatok csak akkor esz

közöltetnek, midön a díjakat a sznrgalmazó fél Ielizelte;

de ha а vàltószék átküldö Ievél mellett szólílatnék fel az

ily eljáràsra, ezeket dijlìzetés elött is haladék nélkiil telje

siti. hanem a felszólitó hatóságnak a dijakut is egy úttal

tudtára. adja, hogy az illetö гены haladék nélkül behajtas

sanak és megküldesssenek.

1) Vlk- Il. r. 217, 227. M. A meghatalm-2zás1'oI a törvény nem ‘поищи,

hogy az csak \'áI1òügy\'édvkre tcrjcdjcn, Мн“ magáI)an êrtelik, hogy

lnegllalalmazolt akárki Iehct.
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2. A törvénykezési eljàrásoknál a közbeszóló és per

döntô hatàrozatokért - a 505205011 05 11011011 116210 dija

zásra nézve különbség nem tétetvén — а dij felétaf'ól

peres, felét 02 а1рег05 112011, s bár egyik vagy màsik fél

több személyekböl álljon, 0 díjak nem öregbittethetnek,

100501100 01101500 , 11055 0 nyertes, ezen 1161150501 irànt а

5052105 01101 000011 idejében minden eselre kielégitendö.

3. A ki szegénységéröl oly bizonyilványt 0111101 010,

11055 05052 értéke 200 ftot löl nem ér, а díjlîzetés alól

fólmentetik, 0 dijak azonban fóljegyeztetnek 5110 02 ellen

101 а pert elvesztené, 02 01101 ñzettetnifognak.

4. A dijak 0105 0001 11201050 101011 а 16г500у52011

nek semmi törvénykezési eljáràsa el nem 1101052111010,

02001000 0 1110110 0201101 fóljegyezvén s ha S nap 01011

meg nem fìzettetének, а 50116520110011 hejelentvén, ez ha

Iadék nélkül 0 101 115550110 ellen (111 0 törvénykezési díja

kért felelnitarlozik) I) végrehajtást intéz, 000011 1050 javait

0 dij erejéig összeíratja s eladatja, 02 ügyvédnek 0

5011052011 016111 viszkeresele 0 fel nem fenmaradvàn. Az

egy év 01011 be nem hajtott dijak ezen vég|'e|Jajlás kivált

50501 0150521111 5 02 011050011, rendszerénti birósàga е10‹

‘ 110 tartoznak.

5. A ki 010501 16г500у011001 dijak felszámitàsa által

kárositottnak érezné, orvoslást 0 váltószéknél s ha ennek

végzésében 1005 0010 nyugodnék, a vàltófelszéknél keressen.

6. Megkeresö 10501 következtéhen kiküldött más

hatósâgi tisztviselök eljáràsaiért 052011011 пар1 dijak 1izet

tettetnek, de a melyeket 02 11016 5152011, 110 520гГ6161110|1,

szabályozhat. “)

I) De a meghzltnlmnzott nem, (vfeltszék 1844. nov. 28-d- 1470. sz) , 5010

mint 0 törvóny szcrónl а 105011056 50011110110 sem.

2) Vtk. ll. ŕ. XVI. fejezel.. 3-18. 56. 1844: В. 102. 26. 5. Frumóhen 0 dij

szabárra nézve is magyar törvény áll. |84I: 6. lcz. 27- б.
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A törvénykezésen kivül esö munkálatok dijai következók:

1. Aláiràsi eztmek bejegyeztetése t`t.|xr.

ért: -_

a. Egyes személytöl . . . . . . . . 2 __

b. Tarsaságiol akàrmennyi személybôl àlljon 6 __.

с. Czimvezetótiil külön . . . . . . . 2 _

d. a társasági szerzôdéstól . . . . . . 6 _

2. L emás olas ем az iv minden lapjától, mely

legalább 28 sort foglaljon magában . . . . —— 4

3.Hitelesitésekért '

a. minden màsolat hitelesitéseért . . . . _ 30

b. ha a màsolat több ivböl ан, а ГбшеЬЫ dt

jon felül mìndenik lapéit . . . . . . . . —— 3

с. alàirás törvényesitéseért . . . . . . _ 30

d. kereskedö könyvek hitelesitéseért minden

egy-egy könyvtöl . . . . . . . . . . . 3 _

е. szàmvìteli kivonat hitelesitéseért . . . .

4. nöhozomàny, hither és jegyajándék

hejegyeztetéseért . . . .  . . . . . .

5. Ov ások tàrgyábanа. ovás közlését megrendelô végzésért . . _A12

b. az ovás közlése erdemében kiadott átkiildó i

levelért.............

c. az ovásnak kézhezadásaért, ha а váltótör

vényszék helyên «пишет személy által történt . .__

11. váltòjegyzöi oklevélért (felhatalmazò levé

lért)...............5

Törvénykezési eljárásnál

1. Kézhezadásokért általában, s az idé

zésnek a törvényszék kapuira Szegeztetéseert is - 10

De az idézêsnek a hirlapokba igtatásaért a be

lgtatàs költségein felül jár . . . . . . . .

2. Váltòszék elötti megegyezés

dtja')..............1

3. Végzésekért és iteletekért.

a. közbenszóló végzésért . . . . . . . — 20

п) T. i. a megegyezés kövclkezte'ben hozott végzós dija , ‘Еду hogy külön

ezen végzésért dij nem is járhnt. Vfeltszék 1845- npr. 26. 584. 585. sz.
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' ll. |xr

b. perdöntö határozatért ha а pert1'1rgya |

100 1101 meg nem halad . . . . . . . ‚ . . 2 —

100-101 1000-ад . . . . . . . . . 6 —

1000-161 10,000-ig . . . . . . . . 12 —

10,0ll0en feliìl . . . 24.

Ezen dijak felét а Г01-, 10101 а2 alperes lìzeti .

4.Hitletételeké.rt I

a. akàr а fêl, akár tanû által teljesitendö _ 1 ‘ —

b. ha több személyek azon еду tárgyban es

ketendök..............

5. Tanúk vagy miìêrtök megrendeléseért —

Е2еп felül a kézhezadásért .külön

6. Vègrehajtáseknál

a. összcirás1"1‘t . . . . . . .‘ . . . 1

b. összeirásì jelentésért . . . . . . . 2 ——

с. végrehajtási eladásnál minden 100 ftól . . 1 —

d. ha valamely szemèly törvényszéki kikülde

lesben fél napnál többet tölt, mmden napúrt ‚ . 2 _

Perbeszédek följegyzéseèri dij пеш jar. I) I

1) Vtk. ll. r. XVI. fejezct. 1, 2, 11. §. 1854: в: 25_ §_ vánóiogì cljáráS0k_

nál a városi tmiácsnnk sem jár fölebbvileli dij. Vfellszék 1811. october

28-dikńn 500. sz.
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ELS() FEJIEZET.

A kereskedés ') kezdetéröl.

269. S.

Rendes. kereskedönek ki tartatik?

Törvény elött rendes kereskedönek csak az tartatik,

ki 1. kereskedési czimét kellöen bejegyezteti, 2. keres

kedéséröl rendes könyveket vezet.

Magukat kereskedöknek be nem jegyeztethetik

1. kik szenvedò' váltóképességgel semmikép nem bir

пай ii. m. .

a. kik gyàinság "аду gondviselöség alatt àllanak,

(‘l0dik évöket el nem érték, vagy elméjökben> fogyat

kozottak);

b. bármely vnllás papjai s a szerzetesek;

c. valóságos szolgúlulban levö katonai személyek;

d. vótkes bukásban marasztaltak; és

2. esalàs miatt megI`enyittettek;. ezeknek

3. alkuszok; ’ feleségei.

Szabad k. váresokban pedig aförvényliozás tovàbbi

rendeletéig a kereskedés elkezdhetésére nézve az eddigi'

I) Az cgósz váltójogon licresztúl láthattuk, hogy а vzillójog Irgiiikálib az

ipnr s mindenek fòlött а kcrcskedés elómozditását tairgyrizz-1, innen зайти

а liözönsŕges kercsliedési joglm suimitllató- Igy veszik ezt, mások is p. о.

Sonnleìthner „Il:mdrIs uml Wcchselrechl“ czimů munkájában, а franczin

„Code de commerre,“ sl. lgy vettem én is jelen munkámban, úgy Iiogy

a tágasb értelembcn velt ‘аду közönséges kereskedési jog al-’itt aváltó

jogot is értem s iitcn a szorosnbb órtclcmhen vet! vagyis. különös

kereskcdési jogot ailomelö.

22
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gyakorlat marad. Valamint а löporral és méreggel üzött

kereskedés irànt is a fennálló rendszadások tovàbb is

(mindenütt) megtarlatnak. ')

A kereskedés nyithalására a szabad k. városok lanácsai legin

МЫ) három feltètel alatt adnak szahadságot, ú. m. 1. Воду

а folyamodó а kereskedési tudornànyokban némi elméleti ös

meretekkel-, 2. gyakorlati ösmeretekkel birjon;3. becsületes

erkölcsû Iegyen. Némely helyeken ezeken felůl értékkimuta.

tás is kivántatik. Szatòcsjogok'(KrämerBefug11isse) leginkább

mint személyes jogok csak szükölködó személyeknek adatnak,

s a szatóeskodás tárgyai а kiskereskedésiektöl nem igen kü

lönbözók. — У

Kiilönösen Pesten az 18I2. julius 24. költ udvari mandel

vény, továbbá 1812. aug. 25diki inlézó levél erejénél fog

_ va, minden а ki valóságos kereskedést akar kezdeni, magál.

а kereskedöi testiiletnél jelenti, rnely a folyamodónak ösme

retei es erkölese felôl а városi tanácsnak jelentést teszen,

ez pedig az érték s ещё!) körülmények megfontolása ниш

hatàroz. A tanács feljogositása. nélkül kereskedést senki sem

kezdhet, azok pedig, kik а tanács engedelme mellett, de

а пешш, hogy képességeiket а kereskedöi testületnél igaz

lották volna, nyitnak bollot, kereskedéseiket ugyan folytalhat

jak, de a testiìletbe különösen kell_ felvèlemiök. Nagy keres

kedés nyithatására. meg különösen 30000 llnyl érték kivá.n

tatik.

Egyéblránttermesztményi Миша], p. о. gabonával, borral,

dohánynyal, gyapiùval, ‘ат, mézzel, gubicscsal, marhák

kal, gyümölcscsel st. k. városokban is mindenki szabadon

kereskedhelik.

Méreg, puskapor és salétrom àrulására mindenütt különös

engedelem kivántalik. 1)

I) H40: I6: 1, ‘Z,11§§. ‚

2) Ezekrölbövebben Из‘! ezen шапка“: Allgemeine Oesterreichische Gewerbl

Gesctzkunde von W. Gustav Kopetz Wien. 1829- 292. és következô

мкм“.
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270. §.

A kereskedési czím bejegyezteteséröl.

A kereskedési 021111 bejegyeztetése történhetik

I. váltótörvényszékeknél a vàltójogban elöadott mó

don 05 foganatokkal; vagy

2. az illetö törvényhatóságoknàl, u. m. szabad k.

vfirosokhan s rendes tanàcsú mezövárosokban atanács

nál, egyéb helyeken 11 megyónél, következöleg:A magát

bejegyeztetni kivánó_ folyamodást nyujt be az illetötanáes

hoz vagy megyei gyüléshez, melyben egyszersmind meg

nevezi» а kereskedés azon ágát, melyet rendesen üzni

kiván és azon ezímet, mely alatt kéreskedését folytatni

akarja. A közgyülés vagy 111111105 pedig, ha а f0lyam0

dó ellen a Fóntehbi §-han elöadottak szerént kifogàsa.

nincsen, öt bejegyzi s erröl neki bizonyitvànyt ad. Ezen

bizonyitvány másolatii а Helytartótanácsnak orszàgszerte

leendö kihirdelés végett felküldetik 5 a mezövarosok taná

csai az ily felküldést az illetö megye útján eszközlik, 110 ‘

02011 bejegyeztetés sajál; váltók kiadhatásàra nézve ké

pességet nem ad. ‘)

271. §.

A feleség javai csôdület esetére mikép

hizt0sítatnak.?~

Hogy а felesegjaviii s követelései u. m. hozománya, hit

bére 05 jegyajándéka csödiilet esetében elsöséggel bir

janak, megkivántatik, hogy а kereskedö azokat iràsban

két példànyhan bcjelentse, 05 azoknak bejegyeztetésökért

folyamodjék, meg pedig

l. ha а kereskedö akker, Enidön czimét illetö 1111

tósàgànàl bejegyeztette, már hàzas, inimljárt -;

2. ha késöhb hàzasodott meg, hat hónap alatt az egy

hekelés utàn -:

|) ism. 111 3-5. м.

22 ’Ä
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3. azon hozományokra néze, melyek а házasság

ищи jöttek kezéhez, azonnal folyamodjék. ')

A megkeresett batóság a hoz0màny,hitbér és jegy

ajándék mennyiségél végzésben a folyamodús mindkét pél

dànyàra hitelesen fóljegyzi s az сайт: а kereskedö ne

jének adja,a inásikat а beláblzizási jegyzökönyv mellett

megtartja. 2) ~

MASODIK FEJEZET.

A kereskedöi könyvekröl.

272. §.

A kereskedöi könyvek kellékei s

bizonyitàsairól.

A kereskedôi könyvekrôl azokon feliil, mik a vál

tójogban elöadattak, még ezeket tarlsnk meg:

l. Kellékeikre nézve

a. а polgári halósâgok elötti törvényesités (hí1ele

lesités) épenazon módon történik, mint a váltószékeknél;

1). а kereskedöi könyveknek rendes vezetésén felül

meg minden kercskedö köteles minden esztendöben keres

kedöi mérleget készitni, azaz: könyveibe egész követe

lési és tartozási állapotját summásan bejegyezni.

с. azon kereskedök is, kik Мг az I8/10dikikeres

kedési törvény hozatala' elölt rendes kereskedést (щей

s könyveket vezettek, kötelesek valànak e 1örvénykihirdeté

sétöl 6 hónap Май lnagukat чад valamely váltószéknél, Yagy

az illetö hatóságnál bejegyeztetni s könyveiket hiteles1'

I) Czim lwjegyoztctésc után azonnnl 1nn's nap а nôhozomány bejcgpztclésc

mèg nicgeiigcrltctlk, dc már kiitszcr 24 óm типа nem. Vfcltszék 1841.

marl. I8-llikán 63. april 16-ilikóii 76. 1842. nov. 2|-ikén Н“. és 1843.

mart. 2«1lil1a'1n 237. sz. ‚

2) 1841:. 16:9-10. м.
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tetni; különben rendes kereskedöknek nem îogtak te

kintetni s könyveik bizonyitó erövel nem birtak. ')

2. IA bizonyitás módjára nézve

а. а vàltószéknél hitelesitett s rendesen

vezetett kereskedöí könyvek minden más hatóságok elölt

is fél bizonyitékot tesznek, de a más hatósàgoknál; tör

vényesiteltek a váltószéknél nem bizonyitnak; 2)

b. a bitelesitett s rendesen vezetett könyvek keres

kedök közt iigyeik minden körülményei iráut bizonyitnak

(mindíg alatta értessék: „félig“); de más személyek

ellen, kik nem hejegyzett kereskedök, ha а követe

lé s va l Ó s aga tagadtatuék, a kereskedö köteles e köny

veken feliil meg az áruk megrendelését, vagy azoknaka

vevö kezéhez jutàsát is bebizony_itni;l1anem egyébre nez

ve u. m. az àruk eladatasának idejére, azoknak mennyi

ségére, ininöségére, árara és fizetési idöre nézve a köny

vek ily személyek ellen is bizonyitnak.

3. A bizonyitás idejére nézve;

а. а kereskedöi könyvek védelemre miudig tör

vényes erejůek;

b. inegtäiinailasra nézve bizonyitó erejöket màs

ТЫ esztendeig tartjàk meg;

с. ha a szàinviteli kivonat bitelesittetett, а

könyvek három esztendeig megtámadâsra is használtat

hatnak;

d. ha a keresetlevél màsfel év alatt beadatott,

‘ищу а kívonatot az adós ‘Мата, bizonyitó erejök tovabb

is fenmarad з) ’

') A 6 hónapot véleményem szerént iigy kell értcni, hogy ha az alatl magu

kat bejegyeztették, könyveik szakadnllanúl bimak bizonyitó erôvcl, тег‘

а törvényszabta idöhatárig régi jogaikkal, ezután pedig az й} jogokkal

{отдай bimi; egyébiránt pedig 6 hónap ulán is akármíkor bejegyeztvl~

hctik magukat, csak hogy akkor rendes kereskedôkùl csak a bejegycz

letés pìllanalálól tckintelnek

2) Innen foly az, hogy csak а váltószélmél bcjegyzclt üzérek közti oly pc

rek, mclycknck rldöntésérc könyvck clón|ul.’1l.'ì.sa sziikségcs, tartozllatnak

а vállótörvényszék elébe.

з) 1840: I6: 12-23. 55.
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HARMADIK FEJEZET.

A kereskedôi különös joviszonyokrul,

т. S.

A kereskedö jogviszonyai személyzetéhöz.

A. Szolgàlat ideje alatL

A mennyiben irott szerzödések a kereskedö és sze

mélyzete közt nem léteznének, vagy léteznének, de né

mely viszonos tartozásokat vilàgosan magukban nem

foglalnànak, következö szabályok lesznek megtartandók:

A kereskedönek joga van követelni:

1. hü, becsületes és szorgalmas magaviseletel;

2. pontos engedelmességeta törvénynyel 1155201110111

ütközö minden parancsok irànt, melyek a kereskedést

11101111;

3. különösen а könyvvezetötül, hogy az minden 110

reskedési ügyek (üzletek) iránt pontosan felvigyàzzon s

ezeket a könyvekbe pontosan jegyezze; végre hogy az

általa bejegyzett télelek iránt а pólló esküt —- még

szolgálati viszonyának megszünte ulán is - а 110105

kedö felszólitására 11 biróság elött letegye.

A kereskedöi tanitvá ny követelhet

I. tanítatást 112111016 kereskedésnek minden ágai

ban különösen `könyvvjtelbfm;

2. közönséges tartást, lakást, öltözetet s orvosi

ápolástg

3. igaz bizonyságlevelet, mìdön a szolgálalot el

111111111- l

A keresk ed öi segéd jogszerüen kivànhat

1. közönséges tarlást és Iakàst;

2 havi fîzetést;

3. szolgàlati igaz bizonyitvànyt. ’)

1) |840: 16: 21-23.
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B. А szolgálat felmondàsára nézve.

A felmondás

1. két honapi, t. i. a tanilvány ‘аду közönséges

segéd a szolgùlatot csak két honapi felmondás [пап

hagyhatja el; ezen llatàridö ё" а, kereskedöre nézve is,

ha öket szolgàlatból eleresztì;

2. négy hónapi, fontosabb kötelességů segédek

nél, mint pénzkezelönél és könyvvezetönél;

3. rögtön

a. midön а kereskedö a segéd iránti kötelessé

Её! tarlani nem akarvàn, ennek béréla felmondàs egész

idejére (‘Юге kißzetì;

b. ha а segéd, szolgálata ellen hí'1tlenséget,vagy

egyéb kötelességsértést követ el, vagy а szükséges ös

meretekkel nem bir, mely esetekben а kereskedö б!

tiìstént eleresztheti. ' `

Csödület esetében megszůnîk ugyan а jogviszony

a kereskedö és személyzete ‘там, azonban valamint a

segéd a csödület megnyitásàtol számitandó idöre а CS6

dületi tömegböli kielégittetését: úgy a tömeg gondnoka

is Ö töle а szükséges felvilágositásokat, söt ha kiván

talnék, а felmondási idö alatt szolgálata folytatàsát kivàn

hatja. |)

С Midön а kereskedö és segéde közt

panasz tàmadpttz

На а kereskedö és segéde között (f). 0.a viszonos

Iartozások meg nem tartása, bérfìzetés megtngadása miatt)

panasz tínnadolt, ezt kisebb helyeken a1. illetö ható

sàg, u. m. királyi ésrendes tanàcsú más vàrosokban

а tanàcs, egyebütt а járásbeli szolgubiró mindig szóval

sommásan itélik el s az itéletel legfólebb harmad napon

végrehajtják. - Oly helyeken pedig, hol а kereskedôi

kar nagyobb, a helybeli hatosàg а kereskedök közöl az

‘› то: 16129-31. м.
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ily viszálkodások elintézésére hàrom köz tekintélyü tagot

nevezhet ki, kik ezen ügyeket elöleges visgálat ниш hala

dék nélkül elintézik és ha szükséges,a helybeli hatóság

hoz rögtöniV végrehajtásért folyamudnak.

Mindenik esetben а meg nem nyugvó fel, ügyét

birtokon kivül rendes per útján keresheti. I)

27.1. §.

Az àruszerzési kötésekröl.

Áruszerzési kötés ‘аду szerzödés, minden oly adás

vevés. mely valamely ingó vagyonról 1) jövendöbeli

átadás feltétele 3) mellett köttetik. Kíìlönbözik tehát

ettöl az egyszerů adásvevés,mely tüslénti általadàs felté

tele mellett köttetik és Еду v.f.|tóisz¢ki illetöség alá csak az

elsö tartozik, még pedig következö kellékekkelz

1. hogy iràsba foglaltassék és nyilván áruszerzési

kötésnek neveztessék; azonban bejegyzett üzérek és köz

kereseti tàrsasàgok irányâban a hites alkusznak törvény

szerů kötésbizonyitványa is ilyennek tekintendö (306. §.);

az áru megnevezése.

annak pontosan meghatározott mennyisége,

. minösége,

meghatarozott ára,

. átadás és fìzetés ideje és helye.

Ezeken КМ]! mind azen kellékek szükségesek, me

lyek minden írott szerzödésben inegkivälntatnak ú. ln.

а szerzödök neveinek alàirása s а kelet helye és

Шеф.“ ") Ha mind ezen kellékek megnincsenek: az el

@weep

I) 1840: 16: 32-34. М.

2) Legyen az akár tci'meszlm(ny akzìr kószitlnóiiy (Vfcltszék 1843- m-'ijus

12 d. 584. sz.) _

3) мы az ily szerzcndô \'.'tg_\'on :itaulás elôtt а vevö tulnjdonává nem vńlik

(Hétsz. 1844. jul. 9 d. 33. sz.) s addig törléneteseu nz eladò kńrára

romlik vagy vész el. '

1) 1844: Vl: 28. 5. B.) I, 2. М. Ezen kcllókekct valamínt а szerzôdôk

közti jogviszonyokat nagyolib rószben nálunka tör\‘é|iykez(si gy.'tkor|"'

{слепо ki s az újzibb tönenyhozzis megerôsítette.
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101051162 törvényi ùtra (teljesitési vagy illetöleg adóssági

avagy kárheli perre) fog' tartozni.

275. §.

Áruszerzésí kötésböl eredö jogviszonyok

Minthogy 11 16110111161 501111111 halandó nem tudhatja,

05 igy az áruk jövendöbeli 01101101 sem: 101101 111111110п

011152012051 116105 szerencsekötés. Ha az átadàsig az 0111

0110110 leebb 52011, 1111111 kialkudva volt: 112 0111116 kön

nyen 5011111 veszthet. a vevö pedig nyerhet; így az el

101111026 esetben 15. Т01101 112 áruszerzési kötésböl 010116

jogviszonyok mind ezen körülményböl mugyarázandók

Különösen -

I. „Ha az áruszerzési kötést a vevô szegi meg,

tartozik

a. 112 0111116111111 a kötés nem teljesitésébôl szár

mazott 05 Ь0Ь12011у11011 11111111еп 110101, mely allatt az àru

különbözet is (vagyis azon különbözet. melly van 11

52012611051 05 01111105 11е1у011 vagy legközelebbi piaczon

az átadáskori ') 01’ 1162611) 01101111, valamint költségé-t is

megtériteni; de

b. ha kötbér vagy biztositàsì dij volt kialkud

va, az árkülönhözet megtéritése megszünik. A kötbér

semY lehet magasb mint I00tól 112.

ч. 11а pedig az 0111116 szegi meg: ugyan ezen tar

tozàsaì lesznek а vevö irányáhan; 05 meg ezeken felül,

ha pénz elölegeztetett az eladónak azt а р0112 felvételétöl

számltandó 11а105 kamatjaival együtt megtóritni köteles. A

kamat az elölegezett pénzért, а kötbér vagy àrukiilön

bözet pedig az àruszerzési kötésböl 0101111016 veszélyez

10105 miattfizettetik, mert ha az áru hecse másként vál

tozik, 11 11105111 lélnek is 5а101 kárával kellcne а 520126

11051 teljesltnie.

1) Váltófeltszék 1812. april. I4. 216. sz. Ilélsz. Tńbla 1842. jun. 1. H3/las

sz. 11. Vfcltszék 1843- mnjus 29-d. 657. sz. 51.



346

Meglar1.andók1nég,h0g3 az áruszerzési kötés М! 01

dalú leven azt а màsik szerzödö fél [ища és meg

egyezése nélkül másra ruházni nem lehet, hacsak szer

zödésileg más ki nem köttetett. Továbbà hogy az ily

kötések is а teljesités idejétöl számitandó Её: év alatt

s épen ûgy enyésznek el mint а váltók ')

276. §.

Arurendelésböl eredö jogviszonyok.

Midön valamely kereskedö àrukat rendel, meg kell

különböztetni, ha az alkalmat, mely a rendes árukat el

viszi, megnevezte-é vagy nem. Ha megnevezte, akker

azon idöponttul, midön a megrendelt áruk а megneve

шеи alkalomnak átadattak, a megrendelö ezeknek teljes

birtokába jö s az àruknak ezen idöpont utâni kz'\r0so

dàsait viselni köteles. Ha pedig а megrendelö az âtvivö

alkalom iránt külön rendelést nem tett, az elküldés az

eladó veszélyére történik.

De ha а mcgrendelés értelme kétséges, akker az

elküldö ezt az 6 helybeli szokàsa serént magyara'1zha1ja.’)

277. §.

Bizománybol eredö jogviszonyok.

A bizolminyos terhei s kötelességei:

1. Bizományos tartozik az állala. hitelhen eladott

f'11‘uk‘ áraért, mintha maga volna а vevö, felelni, (stare

del credere), liucsak ez iránt а megbizóval egyéb ki

kötés nem történt.

I) нш: Vl: 28. В-) З——6. M- Az áruszerzési kötéq fcllélhez (дадим) kö

[бы elarlás levén, nz ám а V(‘Vön(‘k tulajdonává átadás elólt, mint

(быть!) is Мин!‘ , nem “ШК ‚ és Еду erre váltólörvényszékileg megitéll.

követelés ellenében lulajdoni jogot formálni s igényelni nem lebe1~

(шашек 1813. april 7-d. 377, 378)

) 1840: 16: за, 31. м.
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2. köteles eladàsi szíimadásait a megbizòval köz

leni es ba az àrukat bizonyos jegyek szerént vette М,

az eladott áruk jegyeit bejelenteni.

з. На az àruk árjegyzékek (Preistariíïe) mellett adat

tak М, а jegyzéki ar szabott I.irnak tekintendö, melyen

alul а bizomíinyos а bizomanyi arut el nem adhalja,kü

lönben a hiányzó summaért felel.

4. Mihelyt akár a megbizó, akàr a bizományos a

bizomanyt felmondolták, а bizományos ezen árukbol sem

mit többé el nem adhat.

Hasznai és jogai:1. A hizoiníinyosnak a bizományi árukra a megbi _

zó elleni követeléseinek erejéig, ezen követelések akar

váltóiak akár közönségesek legyenek, zálogjoga van; mely

szerént csödület esetében a то‘; ugyan а tömegnek ki

adatik, de a lömeg а zalogon fekö követelést a zálog

àtvételekor minden más adósságok е16!‘ tüstént kiiìzetni

köteles.

2. A bizomânyos a bizomány miatt lett költségein

s elölegezésének szàztol batos kamatyain kivíil, az eladási

száztól ötös, és ha а hitelbeli 4eladàsi pénzért kezeske

dik, hatos tözsérdijt, a bejött pénzböl maga leŕóhatja;

kivévén ha megbizójával másképen egyezkedett.

Jegyzet. Egyéb kereskedöi üzletekben a tözsérdíj

(Provision) szerzödésen kiviil rendesen legalább száz

tól '/3 (azaz 100 НЮ! 20 хг.)‚ legfölebb видит keltö

(100 ftol 2 ft.) I). А vàltódíj száztól mindig '/3

278. §.

Áruszàllításbol eredö jogviszonyok.

Áruszállitásoknal az elsö szállitó (küldö) kötelességei

1. az árukal jól elhelyezni;

2. azokat bileles bizonyitványnyal állitott fuvarosra

bllni; ’

I) 1840; 16: 38-43. 5.

2) Váltólörvéliyköliyv I. rész. |65- 5. b.)
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3. magát az àruknak rendçsen megtörlént clküldé

séröl s/.ükséges bizonyitványokkal ellátni

A tovaszàllitó kötelességeì:

l. Az árukat átvélelöknél megvisgàlni, vajjon agön

gyölet (Einhüllung, Emballage) sértetlen-e; ha sértve talz'1l

nń, mindjàrt a helybeli hatósàghoz; a М!‘ megvísgàlàsa

végett folyamodni, az árukat újolag elhelyezni s ha a

sérelem а fuvaros híbájábol történt volna, más bizlos

fnvarost szerezni.

A folyamodásm а hatóság а netalàn jelen nem lé

vö fél érdekeinek feutarlásílm gondnokot rendel, а kárt

értök jelcnlétében megvisgálja s а visgálat eredlnényéröl,

az értök véleményéröl és gondnok észrevételeiröl jegy

zökönyvet viszen, melynek másolata afolyamodó szállitó

nak ki fog adatni.> ’ у

2. Köteles a lehetö legrövidebb idö alatt az ârukat

tovâbb szàllitni s addig mig nála ‘читай, minden gon

datlanságból vagy mulasztásból ercdeltkárokért felelni. ')

279. §.

A czímvczetök felhatalmazásárol.

A czimvezelési felhatalmazottság а czimvczelönek

jogot ad агга, hogy minden üzletel. fönöke nevében vé

gezhessen, különösempedig

1. ha a czimvezetö meghalalmazása vâltószéknél а

váltójngban elöadott mód szerénti bejegyeztetés á|w11ör

tént, ekkor' az váltókat is irhat ай;

2. de ha más polgári hatóságoknál történt, n czim

vezetö egyedül а kereskedési levelezéseket és jegy'1.ékc

ket irhatja м. 2)

I) 1840: 16: 44-47. М.

2) 1840: ю: 48, 49. м.
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280. 5. ` .

Többi segédek szolgálati köréröl.

A kereskedötöbbi segédei csak annyiban tekintetnek

hatalmazottjaiúl, а menuyiben ez szolgálati körük minösé

géböl анкет értetik. IgůI például: а rèszleti eladásra for

атм segéd az àl' iránt megalkudhatik, az eladási pénzt

átveheti, nyugtutványozhatja; az elküldési segédek az el

küldés végett àtadott árukat álvehetik, nyugtatvány0zhat

ják, új fuvarosokat fogadhatnak st.

S ha valamely kereskedö segédeinek rendszerénti

hatàskörét meg akarja szoritani, például а pénzkezelöt

bizonyos idöben a pénz àtvételétöl eltiltani, ez valamely

harmadiknak igazait, ha csak neki [наша nem adatott,

nem sértheti. ')

281. §.

A1lásvevésn1"lnémely szabályok.

I, На adásvevésnél а fizetés idöröl sen1mikü|ö

nösen ki nem költetett, а vételpénz tüstént kifîzetendö.

2. Ha az adàsvevés suly szerént (nach Gewicht)

töríént, akkor а göngyölet a teljes sulyból (Brutto - vagy

Sp0rc0Gewicht) leszámitandó s afizetés csak a liszta

sulyért (Netto-Gewicht) jár; de ha а göngyölet le nem

vétethetnék (p. 0. d0hányn:'1l,gyapjuná|), a gyöngyöletsuly

(Тага) valószínüleg s helybeli szokások szeríut hatá1'0z

latik meg.

Oly tárgyak vételénól, melyekgöngyölet nélkül tovább

nem küldethetnek, a begöngyölésért, ha csak kíkötve nin

csen, semmi sem Íîzettetik. ’)

282. 5.

Üzérek k ö zti kamatokrul.

Kereskedök, Будды‘, gyógyszerúrllsok. mesteremhe

rek és közkereseti társaságok közt, kereskedési, gyàrtási,

1) 1540: 16:50, 54. м.

2) 1s4o=16=.52-54.15.
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uagy mesterségbôl eredett adàsvevés következtében bár

mily magasan kikötött kamatok és díjak uzsorául nem

tekintetnek. `

Mindezeknél helye van а haladéki kamatnak

is, mely abból áll, hogy a hitelezö azen évnek végétöl,

melyben atartozàs eredett, а valóságos lefîzetésig adósàn,

ha- bàr ki nem kötötték is, szàztol hatos kamatot kö

vetelhet. ‘)

NEGYEDIK FEJEZET.

A kereskedöi jog megs zünéseröl.

с

283. §.

A kereskedöi jog mik által szůnik meg?

A kereskedöi jogot megsziinteti

I. а kereskedönek halàla: .

2. oly körülményekbe jutása, melyek а kereskedöi

joggal meg nem férnek, úgymint

а. oly rendbe lépés, mely kereskedést nem üzllet,

p. 0. papi rendbe lépés;

b. megbukàs;

c. csalási bünök miatti megfenyittetés. 2)

284. §.

A kereskedöi jog megszünésének következ

ményeiaz örökösökre st. nézve.

Ha а kereskedö meghalt, vagy kntonai avagy egyhàzi l

rendbe lépett: а kereskedést az örökösöknek, ha ezek

ш tovàbb folytatni 5 magukal; bejegyeztetni nem akar

пак, 1е11е5 rendbe kell hozniok (stralziren), azaz: minden

fíiggö üzleteket bevégezniök a nélkül hogy ùjakat kezde

nének, а meglevö àrukat eladniok. a hitelezöket kielégít

I) 1840: 16: 55, 56. М.

я) 1840: 16: 57. б.
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niök. Az örökösök altalmegbizott sziinrendezési ezimvezetö

(StralzioFirmant) törvény elött úgy tekintetik, mint ha

maga а kereskedö által hatalmaztatott volna fel 'az alá

iràsi czim vezetésére.

Csödület esetében pedig a csödiileti tömeg szabad

letszésétöl fïigg ‘аду а kereskedest minden áruk eladata

saigr folytatni vagy ezeket àrverés útjan eladni. A bejött

pénz a tömeghez adatik s a hitelezöknek csak a csödületi

törvény értelmében a tömeg gondnoka àllal fìzetette

tik ki. ‘)

ÖTÖDIK FEJEZET.

A gyàrokrul.

285. 5.

Mi а gyàr törvényi értelemben; s kiállithat

gyàrt?

A gyár oly intézet, melyben ugyanazon iparkészit

mény e'lůàllitásához szükséges minden részletmunkák egy

fövezérlet alatt készíttetnek.

A ki törveny szcrént kereskedést kezdhet, gyàrt is

szabadon állithat, 561 erre. katonai és egyhàzi személyek

is (az utóbbiak akàr egyenként, akár többen együtt), kik

ingatlan vagyonnal birnak, képesek; azonban tartoznak alà- -

irasi czimvezelöt nevezni, ki а gyár vezérlelét viszi , 2) de

‘шнека: fönökei nevében nem adhat, mert fönökei sem

adhatnak.

286. §.

A gyártókjogai s jogviszonyai.

A gyártók többnyire azon jogokkal s kötelességekkel

bírnak, mint a kereskedök. Különösen all az könyveikröl,

‘) 1840: ю: 58, 59. м.

2) 1841: 17: 1-4. 5.
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feleségeik követeléseinek biztositůsárol, segéd szemé|yze

tökhözi kölcsönös viszonyaikról, gyàrmůveik eladásairúl és

csödülct esetében a tömegnek jogáról vagyis a gyílrtàsnak

mind addig, mig minden meglevö auyagszerek fel nem

dolgoztatnak s el nem adatnak, folytatàsàrol.

Ezeken kivül különös jogai: ‚

1. а gyártó mindennemů mesterséget üzô munkáso

kat intézetében szabadon alkalmnzhat;

2. a gyàrtási munkàhoz szükséges ëpületek a katona

szállásolástól mentek;

3. а gyàrtó gyármůveìt mind gyárában, mind külön

boltban, a hol akarja, akár nagyban (in grosso), akàr

részletesen (еп 6е1а11) eladhatja s raklárt szabadon nyithat.

Kötelességei. ’

1. oly gyermekeket, kik 12-dik évöket még el nem

érték, Csak oly gyárimllnkára alkalmazhat, mely egószsé

göknek sem àrt, testi kifejlödésöket sem akadályozza; de

azokat is, kik ezen 1661 clérték, hanem a I6. évet meg

nem haladták, erejökhöz mért munkára naponként 9 órà

nál tovább nem fordithatja s ezen 9 Órai 166 is egy órai

nyugidö àltal félbenszakaszlandó;

2. а közönséges munkások bére minden héten kifìze

1е1166, а felmondàsi 166 pedig közönséges munkásoknàl

és inesterlrgényeknól, ha esak ez irànt különösen nem

szerzödtek, nyolcz парга terjedö. ')

HATODIK FEJEZET.

A közkereseli társaságokrul.

287. S.

A közkereseti társasagok hányfélék?

A közkcreseti társaságok kétfélékz

I. S z or о s é г1е1 е mb e n vett közkereseti tàrsasà

gok, melyeknek taglai а társasàgi czimbcn nyilván megne

') 1850: 17:5-‘|| б.
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veztetnek, vagy a czimhez ragasztott ezen szóhan: „es tair

sak“ (et compagnie) berm foglaltatnak; s ezen társaság

. nàl mindenik tag а társaságnak külsö szelnélyekkel каши

szerzödéseire nézve egész vagyonàval lekötelezve vagyon.

Az ily tagok beltagoknak neveztetnek. Azonban ezen tán'

saságok oly tagokat is-vehetnek ТОП, kik csak bizonyos be

Íìzetést veszélyre (szerencsére) tesznek s azért magukuak

a. törvényeseknél nagyobb kamatokat köthetnek ki, de a

társasàg ügyeire egyeb befolyással nem birnak s a beiîze

tett summáu felíil egyéb vagyonukkal a t1'1rsaságtartozá

saiért soha nem- tartoznak. Ezen изо!‘ kültagoknak (com

manditairs, stille Geselschafler) neveztetnek.

2. Részvé n ytà rsa s àgok, melyeknél a czimhen

еду tag sincs kiilön megnevezve s az egész társasági

töke bizonyos számu és egyenlö summárol szóló részvények

re osztatik, а részvényes tagok egyedül a részvényekért

диеты pénzeiket koczkaztatjàk s egyéb vagyonukkal sem

mi esetben nem kötelezettek. ').

ELSÓ CZIKKELY.A

А szoros értelembenì közkereseli lársaságokrul.

288. §.

Ну közkereseti társaságok tagjai kik

lehetnek?

Szoros értelembeni tàrsasáfgok tagjai csak azok, kik

ke re s k e dest n yithatnak; s vàltóképességgel is ma

guk a társasàgok csak akkor birnak és könyveiknek hite

lessége csak akkor leend, ha irott szerzödést kötneks ezt

а váltótörvényben elöadott módoń bejegyeztetik, könyvei`

ketpedig ugyanott hitelesitik és szinte remlesen vezetik.

\)1s4o: 18: 1. §.

‘Z3
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На 01у személyek vétettek volna be 1621е105011151‘50

555Ьа, kik abban a törvény szeréntlészt nem vehetnek,

ily feltétel а 15155555051 105501 iránti kötelezéseire ugyan ‚

befolyással nincsen, a 15155555 azonban bejegyzett 15150

55501 10551151 пет bírand. ') ‘

A tagok feleségeinek követelései itt is bejelentéssel

biztosítathatnak. 2)

259. §.

A 151555551 520161105 1051510115101.

A 151555551 szerzödésbe következö pontok 10515115

tandók: —

1, а 15155555 020115;

2. а 15501 100500102050;

_ 3. 50051 meghatàrozása, ki, mivel s miképen járul

jon а 162 02011102;

4. az idö, mely alatt ezen 15110255 teljesitendô;

5. а т1101а, melyet minden tag а 162 0201 végett fel

vállalni köteles;

6. a köz ügyeknek ki által történendö vezetése, afon

tosb ügyek elintézésének módja, czimvezetönek, ha ez

szükséges volna, megnevezése;

7. а számadások letételének s visgálatainak ideje

05 módja;

8. a nyereség felosztàsának ideje 05 kulcsa:

9. 5200 viszonyok meghatározása, melyeknél fogva

egyes 1а5 kiléphet, vagy kilépni kinszerítethetik

10 а 15155555 05052 011010001, az egyes 155 1110р0

tével vagy az 05052 151511151 010521555051, mimódon 16110

nendö felosztàsa. 3) _

I) 1846:18: 2-4. б.

2) 1840: 18:6. б.

3) |840:18: 5‚
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290. 5.

Szabíilyok,a mennyibena tagok nem ren

delkeztek.

На а tagok а társasági szerzödésben némely p0ntok

ra nézve nem rendelkeztek volna, következö rendeletek

tnrtassanak meg:

l. A czélra nézve: а tíirsaság czéljával ellenkezö

ügyeket (üzleteket) a tàrsasàg tagjai nem folytathatnak;

2. Ajá rulmány és mun kára nézve:

a. minden beltagtól egyenlö járulmánys egyen

16 munkásság követeltetik;

b. minden tag а társasàg töbhi tagainak irânyùban

(viszonyáhan) csak járulmánya erejéig köteleztetik

3. Köz ügyek elintézésére nézve:

a. ha ezek а 111162611 czél s а meghatározott esz

közök körén túl mennek, а társaság minden egyes tagjai

meghivandók, de 11 megjelenöknek többsége határoz;

b fontosabl) ügyeknél, melyek а szerzödésen túl

mennek, p. о. ki nem kötött járulmányokat, új tagok fel

vételét, kölcsönvételt, aláírási czimvezetést, az alapszerzö

dök s alaptöke akármely veszélyeztetését illetik, akkor min
den tag jelenléte s egyetértese szükséges,I

с. 11а а társasílg _czgmvezetöjekülönös felhalalma

zàs nélkül valamely ügy et végzett, vagy а társaság nevé

ben kötelezettséget vállalt, :iz irànt a társaságnak felelös,

de a társaság а kereskedöi ügyet vagy szerzödést megtar

tani köteles.

4. A nyereségre nézve

а. а nyereség а járulmányok szerént osztassék fel;

b. az egy évet meg nem haladó idöre kötött társu

latoknàl, а nyereség felosztàsa ezen idö elmultàval követel

tetbetik; ha а társulat hosszabb idöre köttetett, a felosztás

а kezdödés napjátol számitandó minden év végével tör

ténik.

23*
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5. A s zámadás ok га nézve: minden tagnak joga

van a tàrsasàg számadásait és kereskedöi könyveit meg

visgàluì. ')

291. §.

Atàrsaság jogviszonyairól.

A közkereseti tàrsaságok jegviszonya, segédszemély

zete s avele kereskedési kapesolatban levök ir1'1nt,általàban

azon törvények szerént hatàroztatik meg, melyek а keres

kedök és gyártòk hasonló jogviszonyai iránt rendelkeznek,

azon sziikséges megkülönböztetés mellett, hogy mindig az

egész társaság, ‘аду ennek nevében cselekvö s megbizott

személy az egyik szerzödö fel, nem pedlg az egyes tà1‘sa

sági tagok. —

К 111 Ö n ö s e n ~

l. Adósságok felmondàsa. csak társasági baárezat

nál fogva, ‘ищу vilàgosan, avagy hallgatva meghatalmazott

személy àltal történhetik. A fizetéseket illetöleg is egy tag

a tàrsasàg tartozó adossàgait ugyan megíizetheti, de а tàr

sasàg számára történendö iìzetéseket jogszerůen fól nem

veheti s nem nyugtatvànyozhatja, iehát az ily summák чад

а tärsasàgnak, avagy állala megbizott személynek Eze

tendök, vagy birói kézhez adzindók4

2. A kinek bejegyzett társaság ellen kö ve te l é 5 e ~

van, az követelését akkor is, ha ez nem vàltólevélböl ere

dett, а tàrsasàg minden bejegyzett tugjàtól egyetemleg (in

solìdum) követelheti s ugyan azért minden tagokat еду

keresetlevélben vagy minden egyest külön megkereshet,

vagy egyik tag elleni keresettöl elállva, а keresetet más

tag ellen intézheti --Azenban Kminden tagnak is, mely

egyetemlegi iizetés iránt perbe idéztetett, a többi tagok

ellen а 10113011 esö rész iránt viszkeresete van.

3. Az ii gyv e zetök ezen tulajdonságukban а 1àr

sasàg irá1’1}'ában é[1en\úgy tekintendôk, mint más segéd

1) 15111: 15: 7-16. 55.
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személyck s ugyan azért ezeknek minden jogaival birnak,

kölelességeivel tartoznak. I)

292. §.

Új beltagok felvételéröl.

П] bellag а tàrsaságba következö szabályok mellett

vétethetik be: ‚

1. vele Щ szerzödés köttessék és szinte bejegyez

tessék; ‘

2. ezen Щ szerzödés bejegyeztetésénél az alapszerz6

désre hivatkozás történendik s egyszersmind az alapszer

zödésnél az új szerzödés és ennek jegyzökönyvi szàma

megemlítetik ; I

з. ha az új tag egyszerůen, szorosb meghatál’ozà_s

nélkül Ы]: а társasághoz, akkor а шьы régibb tagokkal

egyenlö jogokkal hir s egyenlö kötelességekkel tartozik. 2)

293. §.

Kültagok fel vételéröl.

Kültagok felvételénél s а társaságba lépésénél követ

kezök megtartandók: ‘

I. kültagoklcal is irott szerzödés kötendö, de bejegyez

leiése nem szükséges; I ‚

2. ily szerzödésben lényegesen megkivántatik a. hogy

a kültag beíizetett pénzétöl magának kamatokat kössön ki;

ós b. а tàrsaság hitelezöinek csödülct esctében, de csak

jàrulmúnyára nézve, elsöséget kötelezzen; s ezen veszély

felvállalása mellett a kültag magílnak а törvényesnél na

gyobb Каталог is köthet ki;

3. a társasàg követelési és tartozási állapotjanak vilá.

gos jegyzóke, melyben különösen irassék fel atöke men

nyisége, mely azon ideig kültagoktul felvétetett, a kültag

I) 1840: i8: 17,19, 31, 36. SS.

2) X810: 18: 20-22 М.
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nak beléptekor elöterjesztendö. На 62611 jegyzékben késöbb

oly 1111111 találtatnék, mely а kiiltag jàrulmànyát veszélyez

né, akkor az, ki а jegyzéket szàndékosan így 11652116116,

1111111 hamisitó büntelletik. ')

294. 5.

Átársasàg jogviszonyai а kültagek irànt.

A társaságba lépés után ennek а kúltagokkal követ

11626 jogviszonyai vannak:

1. A 11611261611 p énzre nézve: ezt а társaság fel

bomlásaig sem az egyik, sem а màsik fél fel 116111 1110116

hatja, hacsak máskép nem szcrzödlek; `

2. A társaság felelösségre nézvekültagirànt:

a társaság beltagjai a kültagnuk 11611261611 161161616 5 11а111а1

jaira nézve minden vagyonukkal együtt egymásért 161616

sek; de

3. A kültagfeielösségét illetöleg 11 társaság

1111616261 iránt: ezek bukás esetében kövele|ë^seikkei 61

megelözik, а 1111, 1111111 láttuk (293. §.) а SZ€f'ZÖdÓS|ény€

ges kivántatóságainak egyike, 561 6р611 ezen veszé|yezte

tés miatt engedi meg a törvény а nagyobb kamatok ki

kötését. Minduzáltal a társaság hitelezöje а kültagot csuk

jàrulmánya erejóig, 65 annyiban perellieli 116 egyetemlegi

fìzetés iránt, 11 11161111у11)е11"а társasílg lieltagjainiil kielégi

tést még per s végrebajtús utján sem 111111111. A küllagnak

azonban akkor is kövelkezö kiihgëisai lehelnck:

a. ha behizonyíîja, hogy egész jàrulmányàt lefizet

te s abból kamatján kiviil 5611111111 visszn nem kap0tt,akkor

minden köteleztetés alól fölmentetik, minthogy csuk járul

mánya erejéig kezeskedik;

b. ha a társaságból történt kilépése óta két év

`elmúlt, bár a követelés azon idöbiil származnék is, mely

ben még a társasággal öszekötleléslien volt, kötelezcttsége

szinte megszíinik.

4. A kamatok fizetés 6г6 116 zve: а kamatok

még akkor is Íìzetendôk, ha a bcltagok semmit nem nyer

I) 1840: 18: 23-25, 25, 31,32. М.
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tek, 'vagy talán épen veszteséget szenvedtek; 5 1120110

tésök, ha inásképen nem egyeztek, fél évenként történik.

5. A társaság vezérletéire nézve: erre a. külta.

goknak semmi befolyásuk nincsen, hanem szabadsàgukban

áll а szàiimdàsokut és könyveket megvisgálni s а segéd

személyekre felvigyàzni. ‘)

295. §,
A társulati Ijogviszony megszünése egyes

tagokra nézve.

A társulnti jogviszony egyes tagokra megszünik

1. ugyanazon okokbul, melyeknél fogva általában a

kereskedési jog megszůnik; azon megjegyzéssel, hogy а

meghalt tag örökösei sem jogositva, sem kötelezve а 1111‘

saság folytatására nincsenek, kivévén ha màskép szerzöd

tek, azonban ekkor is csak a közvetlen örökösök, nem

реф; ezeknek örökösei is értetnek;

2. azon idö befolytával, melyre magát atag а társaf

sághoz lekôtölte;

3. kilépés által, ezek szerént _

a. atag а tàrsaságból csak úgy léphet ki, ha ez

nem határozòtkidöre állott ös's'z`e s а tag, kilépését hat
honappal elébbl а társaszignak bejelentette;

b. joga van а kilépésre akkor is, ha a többi tagok

társasàgi lényeges kötelezéseiket teljesitni nem akarnák;

úgy szinte azon tag, mely társasági kötelességét nem tel

jesiti, a tàrsaság által kirekesztethetik;

c. ha a kilépés ellen akármely részröl kifogás tête

lik s az ügy per utjára kerülne, a nyertes félnek válasz

tása van, a kilépést a végitélet hozatala napjától, vagy azon

idötül, melyben а kilépes iránt kérdés tamadt, számi

tani. ’)

1) 1840: 18: 25-30, 33-35. M

2) 1810: 11‘: 37, 3s, M_
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296. g.

Az egész társulat eloszlása.

Az egész társulat etoszlása következő esetekben tör

ténik:

1. ha a czél elérhető lenni megszünt, p. o. az alap

tőke elfogyott;

2. az idő, melyre összeállottak, eltelt;

3. a feltétel, mely a társaság eloszlására nézve a szer

ződésben kikötteték, bekövetkezett;

‚Я. azon tag, kihez a társaság fenmaradását kötötte,

meghalt; ‚

ё. а titgok többsége oly körülményekbe jutott, melyek

a. társulati és kereskedési jogokat megszüntetik;

6. a tagok az eloszlásban megegyeznek. I)

A kilépés vagy eloszlás miképen teljesítendő, a. váltojogban láttuk.

297. §.

A társaságnak eloszlás utáni jogviszonyai:

A. Ahitelezők iránt.

A társaság részbeli vagy teljes eloszlása-a társaság

hitelezőinek jogait nem sérti meg, hanem ezek a felosz

lás után is fenmaradnak, ezek szerént:

1. ha a hitelezők az eloszlás vagy kilépés közhírré

tétele után két év alatt a társaság elleni követeléseikre néz

ve a kilépett tag ellen pert nem indítottak, ezután a kilé

pett tag kereset alá nem egyetemleg, hanem csak arány

lag (reá eső részben) vétethetik;

2. ha pedig a tagok a kilépésnél vagy eloszlásnál

oly szerződést kötöttek, (s ezt a váltószék és Helytartó

tanács útján közhírré is tették), hogy ezen szerződésben

megnevezett tagok a társaság minden adósságait átvállal

I) 1840: le: 3». a.
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ják, akker a hitelezök (valamint 6 kilépett tagok is) a köz

liirré 16161161 két év 61611 111111111161111у1 ellen intezhetik ugyan

követeléseiket, de ezen idö elteltével osak az àtvàllalók

ellen. I)

295. §.

B. А 165011 116111.

А11616111111:

На 1‹116р611 tag a mondott két év alatt egyetemleg

perhe idéztetnék, a 16156565 minden tagjaiu vagy az 61

vállalókon szavatossàgot követelhet.

Különösen: ‚

К116р6 11111165 а 16156565161 65611 11611261611 161111

т611у61, 65 annak 6 kilépés napjàig jàró kikötött kamatjait

követelheti.

Kilépö 1161165 (1165у ennek csödületi tömege, örö

köse, jogviselöje) pedig követelheti

1. 111115161111 526 111611651, 161161’ készitését s aràny

lagi részének (1161111611 6 kötelezések levonàsa 111611) 1116116

lásât;

2. minden hitelezöknek 111116116111611111 11161651

16561, vagy kielégittetésök biztositását, [ni 116 6 1111616

zöknek tetszik, 11 16501 Vìllëilîlßlyllíe àltali elvállalás utján

is történhetö;

3. 6 111156565 vagyonának, ha értékcsökkenés

nélkül lehetö, természetbeni felosztíisàt, vagy külön

ben az osztàly 616 1611026 vagyon àrànak, a 16111111115011

61161 (5 116 €Z6k tenni nem akarnàk, а 11116565 1`61115уе165е

61611 ll6CSÜSÖl\' 61161) т6511616г026561; 5 62611 6561

11611 6 11116116 16511611 ‘1616521656 1652 vagy a megbecsiilt

tàrgyat 6 töbhi tagok részeinek kilizetése 61161 111656602

váltani,vagy annak áràbol reá esö részt 11165611611 11111261

161111. — A fel nem osztható tárgyakra nézve akkor is

helye van а Ь6с511п61‹, hu az egész túrsasàg eloszolvár, a

1) ism. 15: 11-13. М.
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kiegyenlitésre egyhangúlag más eszközt nem liatározotl.

llyenkor а választás azt illeti, ki a becsáron felůl legtöbbet

igért s hailymngasnbb igéret nem történt, а ki a tàrsasàgi

szerzödést elébb iria alá. Meg kell meg tarlani végrez.

4. hogy részes kilépes esetében а könyvek, levelezé

zek és egyéb oklevelek a társaságot folytató tagoknál

maradnak, kötelességökben állván a kilépö tagek kivàn

ságára s költségein a másolatokatakármikor kiadni; de

ha az egész tàrsaság feloszlik s 112 0 klevele k g 0 п 11

vis elete irànl meg nem egyeznének, ezen gondviselet

11 tagokat az 1111111115 50га szerént illeli; s ha 112 ilyen gond

viselö törvényes okbul, p. 0. esödület által alkalmas leríni

megszünt, a következö alàiróé lesz a törvenyes gond'

viselel. ')

299. §.

A perek atairsaság és tagjai közt bol

folynak?

На а közkereseti társaság magát (a váltószéknél)

bejegyeztette, egyestug keresetei а társaság ellen és

viszont, melyek tàrsulatból keletkezett viszonyokat tárgyaz

nak, azon vállószók elölt folynak, melynél а társasàg be

jegyezve `vag§'on; kivévén а váltó e's esödületi pereket,

melyek a törvényes bir`i1knál maradnak.

Oly tàrsaságoknàl pedig, melyek be nem jegyez

vék, egyes Ка; (vagy a iársasàglioz nem tarlozó személy)

а társaság ellen ennek illetö esödületi biráieelôlt pe

rel ’) ellenben atársaság, egyes tag (иду akzirmely egyes

személy) ellen, ennek illetö birósága elött kötelvs perelni.

Jegyzet. Oly perekben, melyek a társaság és egyes

tagjai közt kelelkeztek, kifogásnak (a szoros értelemben

I) I8l0: 18: H-52

2) Tchál а foleblivilel is, minl а törv('n_\'böl önkénl kövelkezik, а 1561111

1011 lörvóny szer1'n1 1ör11"nik s а 10156111) 1)11‘05111.:01‹ 15 l1,f_fy:|n azok, minl

а csödtö1'\'1'nyl1en megncvcztctliek, tehál megyei s l1irál_\'i városi 1ör«

\'1'11ys7.¢'~kel\1ôl 15 а \'ál1ófel1ór\’é1\)'sz1'kre.
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vettnek, azaz a dolog érdcmére nem tartozónak), nem

különben fólebbvitelen és perùjitásdm kivül semmi egyéb

~ perorvoslntnak (mely ely ezen hitellörvényekben - а esô

dületit is, hol még perújitás sincsen, ide értve, -általában

megállapítatott) helye ninesen ‘)

Kérdésbe jöhet itten: mit kell megtartam midón csak két sze

mély van valamely közkereseti társaságban? Vêleményem

szerént, lla. а Vì'l.11.ÓSZékl1Ó1 bejegyeztetve v0lLa.k, kétséglelen ,

hogy pereik ide tartoznak; de ha nem jegyeztették be ma.

gukat, akker egyik a mzïsik ellen csak az alperes illetö bi

rája elölt perlekedhetik, mert itt táxsasàgot külön egyik sem

alkot, гены а mondolt lörvényfreájok nem alkalmazható ,

hanem az általános törvény alé. esnek. ’)

MÁSODIK CZIKKELY.

A részvénytalrsaságokrul.

300. §.

A részvénytársaság alakulásárol elöleges

intézkedés.

A részvénytàrsaság alakulására nézve eleve meg

tartandö szabúlyokz

I. részvényt szerezni, részvéhytársasàgba Iépni, min

denkinek megszoritás nélkül szabad;

2. az alakitní akarók iràsban a váltószékhez beadni

következöket tartoznak:

a. a tàrsnság ezélját s ezen ezél elérésének

lehetöségét, а bizonyosaknak а valószinüektöl világos el

különitésével;

b. a szükségés töke közelitö kiszálnitàsát;

I) 1860: 18:53 §

2) [gy М" а Vfellszek is 1814. dm- ‘Z4-ikén 1637. sz. a.
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c. а rés zvé nytervet, vagyis a részvények szà

mának, beñzetési idejének s elosztás módjànak elöleges

fóljegyzését, annak is kijelentésével, akarnànake az alapi

tók részvényeket s теплу“: а közönségnek nyilvános

alàirás útján átengedni;

_ а’, az elöleges alapszbályokat, melyeket az

nlapitók maguk hatalmábul többé meg nem vàltoztat

hatnak; '

е. s ha `a részvénytàrsaság nem tisztàn kereskedöi

aìrsaság, vagy pedig orszíigos vàllalatot czóloz, akkor az

cmlitctt iromúnyok а Helytartólanàcsnak is bemutatandók;

3. elömutatóra (au porteur), tehát nem bizonyos

névre szóló részvényeket kiadni nem szabad. I)

301. §.

IMagárol az alakulàrol.

Mihelyt a részvények azen része, mely aközönség

nek âtengedtetett, nyilvànos és közhatósàgi felügyelés

alatt véghezvicndö alàiràs útján-mely alàiràsnak leg

alább is liárom napig пуща kell maradni - elkelt, а

részvényesek közgyülésre összehivatnak. Ezen közgyiilés

ben a lársasàg пища: úgy alakitja, hogy ‚

1. az elöleges alapszabàlyok felolvastatváin,Y megvitab

шва!‘ s végképen elhatàroztatnak;

2. а pénztár megnyitàsára, kezelésére választmàny

rendeltetik;

3. ha szükséges, czímvezetö választatik;

4. avàlasztmány felhatalmazlatik, hogy az alapszer

zödést (alapszubályokat) es aláirási czímet bejegyezlesse; 2)

5- mind ezek szótöbbség ‘та! hatàroztatnak el,

иду hogy minden tag egy egész részvény után еду sza

|) 1650: 18: 54-56. М.

2) A \állòjogbnn clörulolliikliól a lwjegyezlctós módját már ludjuk , valamint

м! is, Yhogy lm valamcly társaság magát bc nem jcgyczteli, Lönyvei

bizonyitó eròvel liirni nem fognak.
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vazatlal bir, tizuél azonban több szavazatot, bármennyi

részvényei legyenek, senki sem kaphat.

Alakitàs 11100 0 10150505 02 alapitóknak 01010505

11011505011, 0 111000у1000 bebizonyítattak, ha az 010р52а

1)01у01‹0а0 1005 rendelkezés nem történt, 0200001 101120

11. — 1)0 11 társasíignak alakúlàsa 01011 02 alapitók 0

részvényekre bármily 01010505 befizetést 50100115210 01011

0010 kivánhatnak. Szinte úgy tilos а részvényekre kama

tokat 1120101 01050001 0200 р002п1000у1505001, melyet 0

reszvényesek részvényeikre 0101050500 fizetnek le. ')

302. §.

Az alapszabályok 5 cred eti 0201

megváltoztatásárol.

Az alapszabályoktul eltúrni, vagy különös felhatalma.

205 00111111 а 10г5050501 1110105 11010 rendszabàszokat 01110

tározni, mi csak 0 101505051 gyülésben 5201000505 01101

történhetik, 0 vàlasztmímynak nem szabad. М05а 0 101‘

50505 15 eredeti ezéljának változtatàsát csak úgy eszkö

zölheti, 110 0 társaságnak 10501000 110г0п1005у00е köz

gyülésben а vàltoztatást elfogadja. Azonban 0 kevesebb

505000 maradott rész ily esetben kiléphet; s 0 10150505

ügyeinek akkori 011050 52ег001 részvényeinek s 110 van,

0 nyereségnek arànylag 01 111010 részét követelheti.

Az alapszabályok változtatàsai is bejegyeztetendök

a váltószéknél. z)

Jegyzet Valamennyi közkereseti tgrsasàgokrul szó

ló törvények 0 00030521 001050500 010 1011020 101505050

kat nem illetik 3), 101101 ezek elébbi àllapotjokban ma

radnak

I) 18150: 18: 58-63. М.

2) |850: I8: (Н, 65. М.

3) 1840: I8:67. б.
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HETEDIK FEJEZET.

A keroskedöi testületek- és kereskcdöi köz

bejövö személyekröl.

зов. §.

A kereskedöi testület alakulása,

sjogai `

Mihelytvalamely kiràlyivagy mezövárosban liz kereske

dö,gyártó "аду közkereseti tagtárs létez, ezek kereskedöi

testületet alukithatnak s abba más ily üzéreket is, kik

ugyanazon megyében laknz1k,f'ó!vehetnek, azon me'gjegy

zéssel, hogy az ily (сайте: valóságos akárhol bejegyzett

kereskedöt, ha. cz a testületbe Юрий kivzm s mint tes

tületi tag, kötelességeit teljesitni késznek nyilatkozik, а

felvételtöl el nem штат.

А testület jogai:

I. \'z'1laszt1na'1ny és elnök nevezése ügyeik elintézé

sére, péuztàrak kezelésére s az alkusz_0k fólöttí vigyá

zatra; ~

2. oly helyeken, hol vàltótörvényszékek vannak,

minden harmadik esztendöben akereskedöiülnökök meg

vàlasztàsa;

3. az alkuszoknak visgàlat alá vétele. l)

340. §.

Az alkus_z0krul, különösen megvisgz'1ltasuk

s hiteltetésökrül.

А kereskedöi közbejövö személyek közlfontos sze

repet játszanak az alkuszok.

А ki alkusz kiván lenni, megkivántatik:

1) 1840: 19: 1, 2. gg.
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1. hogy magàt az nlkuszi kötelességekröl, u. m.

a szerzödések lulajdonságairól, az alkuszi könyvvezetés,

a belfólil s legközelebbiI határos külfîild mértékei-,paz áruk

tulajdonsága-, az elaflúsolmail megtartott _helybeli sz0kz§1`

sok- s ha váltói alkusz is akarna lenni, a váltófoglal

kodásokrul megvisgáltassa. E végett akaratját а tes

tület elnökének, teljeskoruságárol és becsületes magavise

letéröli bizonyitványaival együtt bejelenti, miket az elnök

a testülettelközölvén, ez az elnök mellé az alkusz meg
visgálása végett ké! kereskedöt rendel. Ha а megvisgált ,i '

tudományát eléggé bebizonyitotta, а VlSgì'ìlÓl{ neki а tes

tület nevében bizonyságlevelet adnak;

2. hogy alkuszi kötelességeinek pontos teljesitendé

séröl a helybeli hatóság elött,bizonyságlevelének elömu

tatása mellettt, а hitet lete gy e, а miröl a hatósàgtól

szinte bizonyitványt kap. ') -

30.'i.§.

Az alkusz kötelességeiröl.

Az alkusz köteles

1. elökönyvet és egy rendes alkuszkönyvet, mind

kettöt hitelesitett formában tartani;

2. а kereskedésben, gyárokban s közkereseti társa

ságok irotáiban (bureauiban) gyakran megjelenni, és szol

gálalait tolakodás nélkül ajánlani;

3. а felvállalt ügynek eszközlésétszorgalmazni anel

kül, hogy lnegliizója nevét, midón erre felhalalmazva nin

csen, az ügy bevégezte elött megnevezné;

4. az eladandó áruk minöségeinek elöndásánáliga

zán s részrehajlatlanúl szolgálni, а valódi mustràkat(mu

tatványokat) azon )ótállás mellett, hogy az áruk azokkal

megfelelök, а vevövel közleni. 2)
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306.5.

Könyveiröl.

Könyveit illetöleg az alkusz köteles

1. mihelyt valamely ügy reá. bizatott, ezt elököny

vének bal oldalára pontosan felimi;

2. а mint areá bizott ügyet valakivel befejezte, azt

ugyan azon könyvnek jobb oldalára а megbizás átellené

be bejegyezni;

3. a befejezett ügyet hilelesltett alkuszkönyvébe is mind

járt sorszám szerént, mindkét szerzödö fél nevének s la

kásànak, az áruk mennyiségének s a'11‘ànak, végre а be

fejezés idejének pontos fóljegyzése mellett beigtatni. -

Az ily alkuszkönyv épen azon pontossàggalés hitelesség

gel vitetendö, mint a. kereskedöi köuyveknél kivantatik.

- Köteles toväbbá. minden kereskedöi ügy befejeztével

3. ezen könyvbül Её! kötésbizonyitványt (Schlusz

zettel) készitni, melyekbe kézi könyvéböl a befejezett

ügyet pontosan kiirja, asorszámot és könyvlapsz1'11n1'1t1'ól

jegyzi s haludék nélkül a két félnek átadja. Köteles végre

5. ha kézi könyve megtelt, azt a helybeli hatósàg

nál letenni s újat hitelesiletni. ') ’

301. §

Az alkusz jogairól,

Az alkusz Jogai; ‚

1. a kötési bizonyitvány, ha az alkusz megbizása ket

ségbe nem «этак, vagy bebizonyitatik, és az alkusz a

meghizíis hatàran и“ пеш ment, teljesen bizonyít, azon

han az ellenfél а perben meg a könyvek rnegvisgálialà

за! is kivánhatja

1) 18110: 19: 7, 13. M.. - lla llivainlát elhagyja, kézi könyveit szinte

lclcnni köteles. - 13. б.



369

9. az egyszel' megvisgált s hitelt alkusz az ország
minden részeibeu bizonyitvímyainak elömutaLása'_In mellett

hivatalàt gyakorolhatja;

3. minden szerzödö гена‘ а hel`eJezeltügyért alku

dijt követelhet; ezen alkudij teszen, ha külön egyezés nem

történt, minden ‘идут, mely '5000 flot meg nem halad,

száztól felet ‚ Il3.gyObb 'summáknál а mondott dijon felül

még minden 101.‘-tól, mel)I az 5 ezeren felül van, egy

negyedet. ')

308. §.

A vétkes alkusz büntetései.

На az alkusz hivatala ellen vótséget kövel el, ke

ményen bünhöszik, nevezetesen

I. ha а fél kivànatàra könyveit a helybeli hatóság

nak bemutatni vonakodnék, ‘аду ez aiokat nem а tör

vény szerént vezetetteknek találjaT akker a kölésbíz0nyit

ványra tamaszkodó félnek’ minden káraért felelös;

2. ha könyveil hibàsan vezeti, а hatóság б: е\з(5

esethen 20-l00 fìra menö büntetéssel illeti; màsod

мог hivatalàtól megfosztja (alkuszhizonyitvànyút töle el

veszi, б: az alkuszok soràból kitörli s ezen kilörlést köz

hirré teszi);

3. а mely alkusz adóssńgokba merů|,rés7.eges,vagy

`jálékos, csalaìrd embereknek ‘аду kiskoruaknak adóssàg

csinàlílsnál eszközülszolgál, а reá bizotltitkokat kifecsegi,

vagy а dugá|'ussàg0t elömozditjaz az alkuszok soràból

szinte mint fóntchb, kitörñlletik;

4. ha kereskedést íìzne, душ‘! àllitna s közkereseti

tàrsasàgban а nélkül, hogy elébb alkuszi hivatalàról le

mondott volna, részl venne, szinte hivatalvesztéssel bün

hödik;

‘) 1850: 19: 8:9, Н. 24
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5. ha oly fogàssal, hogy az árukat becsök Тент

magasztalja, nagyobb alkudijt kötött ki, az alkudij elvesz

tésén felül 10-100 flig menö büntetés ай kerül.

6. ha az àltala каши ügyekben csalárdságol köve

{вы el,4 kárpótlàssal és 'bivatala elvesztésével lakel. ‘)

309. §.

A fuvarosr’ul, kötelességeiröl és fuvarle

veléröL

A kereskedöi közbejövök másik fontes osztalyát te

szik a fuvarosok.

A fuvaros köteles

l. az illelö hatóságlol becsíiletes óletmódjárols аг

rol, hogy lovakkal és szekérrel hir, bizonyitványt kérni.

На а kitélel való, а bizonyitvány könyvecske alakbzm, mely

пе!‘ elején а fuvarosruli törvényczikkelynek nyomtatva kell

lenni, haladék nélkül -kiadandó. Köteles továbbá а fuvaros

‘д. е2еп bizonyitványâval (könyvecskéjével) magàt azon

keresked6nél,. kilôl fuvurt kiván, igazolni;

3. az áruszállitásra kilüzött hatàridôre, hacsak' lör

vényes ok nem gàtolja, megjelenni, vagy a keresked6

nek, hogy más fuvarosrul gondoskodjèk, bejeleriteni;kü

lönben az elöpénz kétszeres megtéritésén fcliil о. más

fuvarossal kialkudott magasabb béri külöribséget is Бит.

4. az árukkal а kiköiöu határidöben _a rendelt hely

re megérkezni; különben fuvarbérót а körülmények sze

rént egészben ‘аду részben elveszti, kivévén ha bi1ele-"

sen (а legközelebbi tiszlviselö vagy helyhatoság bizonyit

vànyàval) megmutatja, hogy а kikötötthatàridötgyözhet

len akadályok miatt mulusztotta el; ‹

1) 1850: 19: 9-12, 16, 17. М. Fiuméban s a map_z_\~ar tenger темами а

. régi gynkorlat megmarnd. _ 18- б.
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5. a reàbizolt árukért nem csak szekerével es mar

hïijàval, de egész vagyonával, meg akkor is, ha б а fu

vart ismét más fuvarosra bizta, kezeskedni; s minden

gondatlanság ‘газу csel мы okozott kàrt megtéritni; söt

ha а reá bizott árukból valamil elidegenitne, чад‘ ön

hasznára fordítna-, köz tolvajként megfenyitendö s а tôle

tudva vevök orgazdaìkkénf büntetendök;

6. ha útban észrevenné, hogy az (пик göngyölete,

vagy a. hordók, melyekben azok vannak, történetesen meg

károsodtak, úgy hogy az {пик veszélyeztetnének, шока!

kijuvitatni; mely esetben, ha a kijavitàs szükséget és

azt, hogy а kár nem híbája miatt történt, bebizonyitja,

a kijavitásbér neki а tulajdonos дна! kilìzetendö. I)

Hogy рейд; а kereskedö is таза! kellökép bizt0sitI

bassa, köteles fuvarosának fuvarlevelet adni. melyben a

szàllitandó árunak mennyisége S lninösége, továbbá a

fuvaros elindulásànnk s а rendelt helyre érkezendése

igéretének napja, végre a fuvarbérs ennek fejében adott

elöpénz beiratik, egyszersmind mind ezek а fuvaros

könyvecskéjébe is bejegyeztetvén. - Köteles továbbà а

kereskeflö felvigyàziii, hogy az áruk jó állapotban s jól

elrakva aflnssanak а fuvnrosnak által; s ahelybeli szokàs

(vagy alkn) szerént vagy tulajdon takaróival, vagy а

fiivaroséivul az idö viszontagságai ellen védessenek; a

fuvarlevélben рейд; mind ezt szinte bejegyezni. I)

310. §.

A kereskedö es fuvaros ШИН perekröl.

Kereskedö es fuvaros közli kérdéseket, melyek а

szóban forgó törvény következteben keletkeztek, 20‘) ftig

megyékben а szolgabiró, királyi és rendes tanàcsu más

városokban a'helybeli biró vagy Картину, meg pedig ha

в) 1340: 20: I, 2, 'I-9- W

1) |810: 20: 3. 5.
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а fuvaros azou helyröl, hol а kereskedö az árukat tôle

átvevé, még el nem távozott, а Ье1уЬеН, különben рейд‘;

а fuvarosnak rendszerénti (lakása szerént illetö) birái

summàs szóbeli perben intézik el s' az itéletet tüstént

végre is hajtják; az itéletben meg nem nyugvó félnek a

fólebbvitel csak birtokon kivůl maradván fenn, szolga

birótul а megyei törvényszékhez, vàrosi birÓ ‘аду |‹а

pitànytól а tanácshoz; ha mindazàltal az elmarasztalási

summa а fólebbvitt fél kezében netalán veszélyeztetnék,

ez biztositandó, ‘аду birói kézhez leteendö leszen. Két

száz ftot meghaladó keresetek а mondott személyek kö

zött, mindig a panaszlottnak rendes birósàga elött ren

des per út_|àn követelendök. ‘)

|)1s4o=2o=1o,11.§6

,_.___.._. _._____ __‚—‹



 I

T 0 L D A L E к.

lrománypéldák.

I. A vállójog elsó részéhez.

Задай! vàltó mintája.

Pest. 1845.január l0ikén. Er 1000 darab aranyat.

F. é4 december 10-ikén fîzetek itt Pesten ezen egyes

„этапы fogva Balàs Adám úrnak vagy rendelményére ara

nyakban ezer darabot.

Kis Gáspár.

Idegen alakû sajàt vàltó mintája.

Debreczen 1845. jainuár 20. Er 1000 flot e. p.

F. é. december 20ikàn fizessen ön ezen elsö vàltó

nál Гора Кпп Bálim úrnak vagy rendelményére forintok

han ezeret, forintját 3 ezüst huszasával.

Bertók István ùrra

Aradon

Bertók Istvàn

meghatalmazásàhòl

Kurucz György.
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ldegen vàlió miniája mellékes kellékekkel.

Pozson 1845. februar 1-söjén. Er 2000 По! e. p.

Lat man három hónapra fizessen ön ezen elsö vál

tóra Gyiìrök Mátyás úrnak vagy rendelményére f0rintok

ban két ezeret ezüst pénzben. Érlékét árukban veltem s

tegye számolásba tudósitvány szerént.

Jàmbor Iván úrra

Kassán Biró Jànos.

Saját rendeletre szóló idelgen vàltó min

НЧ‘)...

Eperjes 1845. febr. 10. Er 100 ñot ezüstben.

Látra fizessen ön ezen elsö váltóra nekem vagy en

mágam rendelményére ftokban százat, forintját 3 ezüst

huszasával számitva.

Viske Péterre ßudàn Bodon András.

Telepezett НИМ mintája.

Esztergom |845. mart. 15. Er 500 ezüst flot 40 xrl.

Kelet ulàn hàrom hónapra fizessen бы ezen elsö vál

tónäl fogva nekem vagy enmagam rendeletere forintok

ban ölszàzat s 40 ш. Érléke szánioláshan.

Veres Mihályra Horváth Farkas. '

Eszlergomban,

fizetendö Pesten Nagy Jónásnzil.

Kel példányban kiadott váltó mintája.

Elsó'. Pest 1845. marlius 30. Ёг 10,000 frankot.

Szokásra fizessen ön ezen elsö' váltónàl fogva La Bosc

ûmak vagy rendelményóre frankokban Н: ezeret.

I Meunier V. úrra Beke Tamàs.

Pàrisban -
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/llásod. Pest |845. mart. 30. Er 10,000 frankot.

Szokàsra lìzessen ön ezen ‘пазы! va'1ltÓnál fogva La

Rose úrnak ‘аду rendelményére frankokban tiz ezeret.

Meunier V. úrra Beke Tamás.

Párisban

Az elsŕî van Solid Vilmosnál

Ugyanotl.

Több рыбы; végett lrìsd a 100. §t.

Óvallevéli mìnlàk.

A) Elfogadás hiányában.

Alulirt vàltójegyzö, Nyerö Pàl 111‘ kivánatára a mind

járt alább lemàsolt vúltót itt Pesten Királyutczábun 80.

sz. alatli házban Verga Ferencz úrnak mint lukványzott

nak bemutattam, deltŕile válaszúl azt kaptam, hogy Ö а

tukványzóval semmi viszonyban nincsen, sem Fódözelei

tôle nem kapolt, [вып а váltól el nem fogadja. Mit is alá

iràsommal és szokott hivatalos peesétemmel bizonyitok.

Pesten 1845. october 20.

Kivántatott és kiadalott ugyanazon паров

(Р. Н.) Falka Màlé

pesti vàltójegyzíi.

(Következik а váltó másolata minden гала lcvö hátìrat0k

kal együtt).

Màsolat hiteléül Falka lilàté.
1

B) Tukvànyzott névbecsiilése esetében.

Alulirt városi jegyzö, Czakó Imre felszólitásàra kö

vetkezô váltót: (Irassék le а váltó minden hátirataivak

együtt) Csuka Ferencz baró úrnak itt Budán а vizi város

han saját hâzánàl elfogadás végett bemutaltam, mire 6
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‚ш nyilatkoztatta, hogy esak a kibocsátó. nevére névbe

csülésböl fogadja el, mit is jelenlélemben а váltóra fol is

jegyzett. Budàn 1845. sept. 7.

Kivàntatott ugyanazon nap, kiadatott si pt. 8ikàn 1845.

(P. Н.) Kelem Béla

sz. k. Budafövárosa

föjegyzöje.

C) Közbenjàrói névbecsülés esetében.

Alulirt vàltójegyzö, Kardos Jenö kivànalára il tulsó

`lap0n lemásolt váltót Aradon 52. sz. a. lakozó Bergyó

Józsel úrnak elfogadàs végett bemulattam, mire ö из)’

nyilatkozott, hogy semmi födözetet de még ludósit

ványt sem kapvàn el nem fogadhatja. Ezen ovàs kivé-

tele ниш а váltóbirtokossul Nyesö Ignácz elöttem meg

jelent és Zákó Miklós forgatóra а névbecsülési elfogadást

ajánlotta, miben Kardos Jenö váltóbirtokos bizlositási

viszkeresete fentartásu mellelt megegyezvén, ezen elfo

gadást Zàkó Miklós nevére Nyesö lgnàcz elöltem а vál

tóra fol is jegyezte. Miket aláirásommal és pecsétem

mel ezennel erösítek. Arad. 1845. nov. 2.

Kivàntatott és kiadatott a fóntebbi napon.

Serény Kúroly

aradi váltójegyzö.

(Kövelkezik a váltó másolata egész kiterjedêsében).

D) Fizetés hiànyában; különösen midön a

telepen az adós nem találtatik.

Alulirt szolgabiró, Lamm Joachim megkeresésére az

alàbblemásolt váltót Pest vármegyében fekvö Tinnye liely

sógében Íìzelés végett Wolf Abrahámnak mai nap bemutatni

Uakartam, de а helység elöljàrói egyhangùlag azt nyil

vánítottâk, hogy oly nevii embert a helységben nem is

тетей, а zsidó rabbit is magamhqz l1ívatvàn,ez szinte
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azt mondotta, [югу 0\у nevü ember ott nem talàltatik.

Miröl is adem ezen bizonyságlevelemet

Tinnyén 1815. kisasszonyhó 20.

(P. H.) N. N. _

Pest vàrmegye szolgabiràja.

(Következik а váltó másolatu egész kiterjedósében)

A másolat hiteléül N. N.

szolgabiió.

E) Midön az adós fizetni Не“.

Csendes Ambrus megkeresésére alulirt „марша е

vàltót: (lrassék le а váltó mindenestöl) Gyarap Kàlmán

úrnak itt Pesten 0rszá.gút0n |50. szám alatti házban fi

zetés végett bemutattam volna, aztnyilatkoztatta, hogy

neki а Vàlló elébh be nem mutattatott s Ö ezennelkész

Íizetui, és а pénznek átvételére engemet felszólított. En

a péuzt àt is vettem s а vàltót nyugtatvànyozva neki

kezébe adni akartam; de midön Jelen ovás dijátköveteltem

töle, azt vàlaszolá, hogy azzal nem tartozik. Mit is ne

чет aláiràsâval és pecsétemmel bizonyítok.

Pesten 1845. julius 31dikén.

(Р. Н.) N. N.

Pesti váltójegyzö.

F) Bizonyitvány az ovatlevélnek postára

adásàról.

Alulirt váltójegyzö , Fodor Endre úr által felszóIítat

ván következö evatlevelet: (Irassék le az ovatlevél egesz

kiterjedésében а váltó másolatával együtt) еду levélbo

ritékba pecsételve, mely Bingyó Józset ûrnak Miskolczra

szólott, mai napon delelötti 10 órakor a postàra magam

fóltettem. Mit is alàirásommal és pecsétemmel bizonyítnk.

Pest 1845. dec. 6~ikàn.

(Р. Н.) N.

Pesti vàltójegyzö.
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G) Midön azen еду oklevelen több ovàs van.

(Lásd e munkàban I. r. 165. §.)

Folyamodás а УЁНОЁЁГЧЁПУЗЕЁЁЬВЙОУЙ;

közlése végett.

(Вот!) Tekinteles Váltólörvényszék!

Búza Gàbor elfogadó ellen itt Pesten az ide
A. А alatt eredetiben mellékelt ovâst tételvén,A m'i

után Sós Mihàly egyik elôzöm Miskolczon, Wotka

Simon másik elözöm pedig Eperjesen lakik,

ezen folyamodásom meg két példányànak ide,

és az ovàsi oklevél két màsolatánakis azokhoz ге

kesztése mellett esedezem: `

Méltózlassék а Tekinteles Kir. Váltótö1'vény

szék azen ovásnak 161102011 màsolatait а miskol

с21 várostanácshoz es eperjesi váltótörvényszék

hez intézendö átküldö levelei mellett említett két

elözömmel а másod és harmad folyamodásokkal

egyiìtt közöltetni s az eredetit ez elsö folya

.modással nekem visszaadatni

Sárkány Bertalan. I)

(1011121)

А Tekintetes Pesti Váltótör

vényszékhez itt Ре51е0 magy

hid utczában 4-'30 sz. а.

` lakó

Sàrkány Bertalan

folyamodàsa

Miskolczon lakó Sós Mihály

GS

Eperjesen lakó Wotka Simon

’ 016261 ellen

I) А folyamoclások milnóilon adntnak be а váltóùörvényszékhez s 111 mi

lörtéliik velök, a l1creset|1\vcl1~kn6| fog elszámláltalni.
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` |. példány A eredeti l а benlevö 0vàs

ovással visszn " "t _
ll pé|d.Só8Mihály- vlêozeïì eté

nak Мимо!‘ g '

ovásmásolattnl.

Il I. péld I) Wotka

Simonnak мы»:

zott о‘ ásmzisolat

Щ.

Folyamodàs valamely váltó Iletiltàsa

végetn

(шт) Nemes Tanács!

Egy váltó,„mely mult. évi aprilís 12-dikéröl Pesten

kelt és 800 р“ kitizetése végett Debreczenbe EmberTóbiás

ra. volt tukvànyozva s az àltal el is fogadva, forgat

màny utján birtokomba jutott. Ezen váltó birtokombul el

tévedvén, jogaim védelmére szükségesnek tartom az el

fogadó Ember Tóbiás urat inteni, miszerént az emlitett

váltót senkinek ki ne fizesse; ennél fogvaz

Esedezem a' nemes tanácsnak, ne terheltessékadeb

reczeni e. b. váltótörvényszéket а végett megkeresni,

hogy ezen letiltásomat Dehreczenhen МЮ‘) Ember Tóbiás

nak kézbesittesse s az erröl szerkezendö bizonyitvanyt ide

küldje el. _

N. N. kassai kereskedô.

(Ката?!)

Sz. k. Kassa városa tanácsàhoz

Kassán 100. sz. а. alatt lakó

kereskedö

N. N.

folyamodása ,

melynél Гора

I) A mondott pëldńnyok mìndenikére, természet szerént, nem kell ezt lnind

fclimì, hancm külön mindenikrc см!‘ az illetô ncveket паузы“.
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I p¿ld.viss-1.1. abentérintett le

tiltásna.k Debre

‚ I czenbenlakÓEn1

|'ll_’€|_d' ,ßmlff T0“ ber Tóbiással le

l„’(‘,f1‘;mï)rf‘“ Deb' endö közlese ve

tlì. ~

деть а, debreezem

e. b. váltótör

vényszeknek

megkereséseért

esedezik.

Folyamodàs vàltöfsemmisitési kihirdetés

végett.

(Ваш!) Tekintetes Királyi Váltólörvényszék!

Következö tartalmu váltót: (lrassék le а váltó tar

talma)

Mely üres forgatmánynál Роща birtokomba ‚мои,

tárczànimal együtt elvesztettem. Kérem tehàt а Tekinte

tes Kiràlyi Váltótörvényszéket:

Méltóztassék а kiadó hivatalnak а megsemmisitö

hirfletmény kìadatàsát meghagyni.

N N.

(Áïvůl)

' A Pesti Мг. vàltótörvényszék

NN. Pesten 60. sz. а. lakó

kereskedö

folyamodik

megsemmisitö hirdetmény ki

adatása végett 800. e. ftos

‘МЮ iránt.

Erre llátvégzés.

A kiadó hivatalnak meg

hagyatik, hogy а ‘б nap

га szóló szokott l1irdet

ményt bezárólag 184'. mar

tius 21-dikétöl szàmitva adje

ki, еду példányban liìgg:esz
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tesse fel, más példányhan а

hirlapokban háromszor têtes

se közzé és а határidö lefolyta

után az eredményröl az illetö

hirlapok . elömutatása mellett

tegyen tudósitást. Kelt sl.

Pesti váltólörvényszék st.

Semmisîitési hirdetmény.

A pesti vàltótörvényszék részéröl N. N. folyamodàsa.

következtében ezennel közhirré tétetík, hogy а folyamo

dótul ily lartalmu váltó: (Irassék le a valtó szórul szóra),

mely üres forgatmány által az Ö birtokában volt, elve

szelt; felszólítatik гены mindenki, miszerént magát a je

len váltótörvényszéknél 1845. mnrt.2l-dikólöl számitandó

45 nap alatt mint а kérdéses vàltó birtokosa okvetleníil

bejelentse, különbeu azen vâltó megsemmisítettnek nyil

vánítatik.

Kelt а pesti vàltótörvényszékböl st.

Jelentés a közzé tétel eredményéröl.

(Belül) Tekinteles Váltótörvényszek.

F. é. (hónap napjàn)   - szàm alatt

A. B. kelt A. meghagyás következtében a B. alatti

llirdetményt а törvényszéki bizonyitvány szerént

C. D. E. felfüggeszlettem smiként 0,1), E, alatt látható,

hirlapokhan is közzé tétettem. Az iglató hive

F. talnak F. bizonyitványa szerént а határidö alatt

таза! senki sem jelentette; kérem tehùt а Те

kintetes Királyi Vàltótörvényszéketz

Méltóztassék ezt tudomásul venni.

N. N. kebelbeli kiadó.
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(1601?!)

А р0511 Váltótörvényszékhez

N. N. kebelbeli kiadó

jelentése

0 bem megirt vá11ó

semmisitési hirdetés

eredményérôl.

Hátvégzés erre.

Jelen tudósitás megtar

tandó , màsolata pedig а 161‘

vényszéki szolga által а 1`01уа

100116 N. N.-nek azonnal kéz

besitendö. Kelt 51.

Folyamodás maga а 5001111151105 végett.

(Baúl) Т011101е1е5 Királyi \'á|1Ó1ö1veny¿zék!

°/. Az ide màsolatban /- alatt г0110521е11 11111651

tásból kiviláglik, miszerént az 111016 hirdelményi

hatàridö 01011 magát а törvényszéknél senki sem

jelentette , kérem tehát` а Т0111010105 Királyi Váltó

törvényszéket:

Méltóztassék az elôbhi folyamodásban körůl

irt váltót megsemmisltettnek nyilvánitni s ugyan

erröl a Pesten — utczában 240. 52 а. lakó N. N.

elfogadót is értesíltetni.

(Ктй!) A pesti vàltótörvényszékhez

N. N.

Pesten 60 sz.a. lakó kereskedö

folyamodik.

I. péld. visszn a me se ' 'lié
melléklctekkcl. nîìvávjrtlláîëi vSé_

н. péld. N. к. |fogadónakÄ mil gen' 800 0- “OS

mlelek 11011111. Vůllô irành
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` érlesitésröl a bizonyitványt kiadalni

Erre haitvégzés.

Következö váltó: (lrassék

le szórul szóra), mely üres

forgatmánynàl fogva a folya

modó birtokában volt, ezen

nel megseiliiliisitelik. Jelen

végzés а màsod példzinynak

melléklelek nélküli kézbesitése

mellett N. N. elfogadóval köz

lendö, s erröl az elsö pél

dànynak а mellékletekkel e

gyütti visszaadása mellett a

folyamodó értesitendö. Kelt st.

Nyilatkozàs a váltó jelen birtokosa részéröl.

(ваш, Tekintetes Királyi Váltótörvényszék.

A hirlapokbul értésemre esett, miképen következö

tartalmu vàltó: (lrassék le szorul szóra) N. N. kérésére

megsemmisités vegett közhirré tétetett. Minlhogy pedig

nevezett vàltó az én liirlokemha törvényesen jutott és_

N. N. úrnak mint semmisilést kérönek ahoz, lninkéta

váltó tartalmából kiletszik, semmi jega ninesen, söta neve

гала meg csak elö sem fordúl; ennél Роща vállójogaim

hez ragaszkodva kérem a Tekintetes Királyi VáltÓlör

vényszéket: '

Méllózlassék N. N. urat ezen nyilatkozatomrul а má

sodlatnak közlése mellett értesítetni, nekem pedig ezen

О. О.

(Kivůl)

A tekintetes pesti váltótörvény

székhez

О. О.

nyilatkozása

|.péid.vissz.1. а_11еп1 т 800

п. póld. NN. úmak. fggëgerlâïlîisiïîlsf

Íellen.
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_-___

Erre hàtvégz és.

Jelen nyilatkozàs másod

lata N. N. urral közöltetni, a

közlésröl pedig 0.0. Ш’ az elsö

példányon értesiletni rendel

tetik. Kelt st.

ll. A vàllójog màsodik rèszéhez.

Folyamodás az aláirási czím bejegyez

téseért.

(Бей?!) Tekinteles Váltótörvényszék!

Alulirt, Sopron városának polgâra és ottani

A. B. kereskedö az A. szerént. B. szerént pedig mai'

20 éves levén; kérem a Tekiutetes Kir. чьим

törvényszéket:

Méltóztassék alàirási czimem bejegyezte

tését megengedni s e végböl nekem a napot

és órátxminél elöbb meghatározni.

N. N.

kereskedö,

(ЖМИ

A Tekintetes Királyi Soproni

Váltótörvényszékhez

N. N. kereskedö

folyamodàsa

aláiràsi czimének bèjegyezte

tése végett.

H át vé g z é s e r г е (ha a folyamodó a törvényszék

elött ismeretes).

` Folyamodó — év,- М;

пар -— napjàn reggeli 9 óra

I
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ker мамы ezimének beje

gyeztetése végett jelenjen

meg, egyszersmind teljesk0~

rllságńról, valamint а dij meg

fìzetéséröli oklevelet is mage.

val hozza е]; Ezen végzésI

azonnal kézbesitendö. Kelt st.

Más végzés (ba а folyamodó nem ismeretcs).

Folyamodó - — jelenjen

meg, egyszersmind а törvény

szék elött ismeretes két tanút

állitson, kik az esedezö sze

mélyének azonságáról bizony

ságot tehessenek; а teljes

koruságńról és dij megfìzeté

téséröli ekleveleket is magá

val hozván. Ezen végzésleg

ettan kézbesitendö.

.l e g yz б k Ö n y v , ha a. folyamodás szóval történik.

Jegyzökönyv а pesti kiràlyi váltótörvényszék kül

döttségének 1845. julius °10dikán шпон

ülésérôl.

Jelenlevökz

NN. biró

ОО. jegyzö.

Aranyos Lörincz megjelenvén ‚т elöadja ,

miképen б mint posztógyártó Eger vàrosában,

(jelenleg Fehérhajó fogadóban 10. sz. a. tar

tózkodik), aláirási czimét bejegyeztetni kiván

ván, keresztlevelének A alatt, üzérségi köny

veinek pedig В alatt elömutatása mellett, kéri

a törvényszeket:

min

25
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Méltózlassék a bejegyzés végett neki na

pot és Órát rendelni, könyveit pedig a törvény

énelmében hitelesittetni. '

Elöttünk N N. biró

0.0. jegyzö.

V é g z é s е г г е (а teljes törvéuyszéken).

Folyamodó jelenjen meg

st. (mint föntebb).

Jegyzökönyv, midön az aláirási czím be

jegyeztetik.

6. szám (а czimkönyvben). _

Aranyos Lörincz jelen törvényszéknek folyó —— év,'._

'hónap, — napján I6. szám alalt kell végzése következ

tébeu alàiràsi czimének liejegyezletóse végett a törvény

szék elött megjelen, ez okból keresztlevelét, melyböl lát

ható hogy 30 éves, úgy szinte a nyugtatványzott dlj

jegyet is elöadja. Mivel pedig Ö a törvényszék elött nem

ismeretes, a vele együtt megjelent A és B tanúk, kik

itt Pesten 86. és 120. sz. a. laknak s а törvényszék

elött jól ismcretesek, a folyamodó személyénck azonságát

bizonyitják, б pedig alairásàt ckképen jegyzé fel:

Arang/os L0"r1‘nc~:.

A mint tanú.

B mint tanú.

Mely aláirás valóságát a jelen. váltótörvényszék azon

megjegyzéssel tanúsitja., hogy a folyamodót intette, mi

szerént jövendöben váltóleveleket igy és ne másképen ir

jon alá.

N. N. elnök

О. О. Ь1г6

Р. Р. kereskedöi ülnök

Q. Q. jegyzö.
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Elutasitó hàtvégzés.

Folyamodó kérelemleve

lében magát alkusznak nevez

vén, mint ilyen, kérelmével

elutasitutik; minthogy az 1 840:

XVI. tez. 2. §. értelmében al

kuszok kereskedést nem kezd

hetnek.

Е végzés a folyamodónak

tüstént kézbesitendö. Kelt st.

Közkereseti társaság folyamodiása.

(ßelůl) Tekintetes Királyi Váltótörvényszék!

Alulirtak, tudniillik én: Fiistös 1\1iksa'l`0lna

тетей birtokos , Bordàs [Азию То1па mezö

városi kereskedö és Walko Péter gépész, kik

A, B, C.. az A, B, C oklevelek szerént mindnyíljan nagy

korúak vagyunk, egyesültünk еду vasgyárnak N

helységéhen felállítására és f0|ytatásura,`ehez

D. képest a társasàgi szerzödéstû alett hemutat

‘пап kéijük а Tekintetes Kiràlyi Vá.ltòtörvény

széketz '

Méltóztassék ezen szerzôdésünknek, egy

szersmind társaságunk czimének is bejegyezte

tését - a czimvezetésre különösen Wulko Péter

társunkat hutalmazván fel `- megengedni s е

végett napot és óríxt határozni

Füstös Miksa

Bordás László

Walko Péter.

(та: _ aföntebbiek szerént.)

25*
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Erre hátvégzes.

A folyamedó társaság ké

relmének hely adatik; ez ek

ból Füstös Miksa és Bordás

László, mintliogy a tÖrvény

szék elötrismeretlenek, két

két, а törvényszék elött is

meretes tanúkkal, kik а пе

vezetfek személyeinek azon

ságát bizonyitandjàk, Walko

Péter pedig ismeretes leven

tanúk nélkül f. év,  М), -

napján a szerzödés és ezim

bejegyeztetése végett jelenje

nek meg, egyszersmind tel

jes koruságnkról, valamint a I

dij meglizetéséröl szóló 0kle

veleket is magukkal hozván.

Ezen végzésröl az elsö folya

modó a folyamodáson, a töb

biek реф; felzeten ') azonnal

értesitendök. Kelt st.

Ovàs közlése végetti folyamodást föntebb

mutattunk.

Hátvégzés az ovás közléséröl (helyben),

N. N. törvényszéki szol-I

gânak meghagyatik, hogy ezen

I) Felzcten értesittetni mondaiik valaki, midôn \'«'1lamely belôl üres iv

összehajlatván, а folyamodásból csak ltirůl a hnjlolt iv elsö l.1pja (fel

zete) másoltatik le s a vógzés erre a hajtott iv utolsó lapján épen úgy

vezcttetìk, mintha az egêsz folyamodás (belül is) le volna irva. Ежи

mód használtatik, midón kevósbé lényeges folyamodásokat másoltatńs

nélkül a fe-lzetbôl is meg lehet tudni, avagy pedig a folyamodás tar

мила különben is tudva van az értesitcndô clôtt, például шаг е|бЬЬ

közöiieien az vele»
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folyamodás másodlatát еду

láttazott ovásmásolattal, -

szám alatt lakó N. N.-nek

tüstént kézhez szolgáltassa s

erröl а folyamodót az eredeti

ovással ellàtott elsö példányon

tudósitsa. Kelt st.

M ás h á tv é g z é s (Мало! helyeni közlésrôl.)

Sós Mihálynak Miskolczon

egy làttazott ovásmâsolat a fo

lyamodás másodlata mellett,

nem különhen Wotka Simon

nak Eperjesen szinte еду lát

tazott ovíismásolat a folya

modás narmadlata mellett kéz

besitendö, mihez képest az

illetö városi tanács és eper

jesi vàltótörvényszék ezen kéz

besités és a vevény visszakül

dése végett jegyzékirat által

megkeresendök. Az irat elkülI

dését a kiadó az elsö példá

nyon bizonyìtsa s ezt az ere

deti ovással együtt a folya

modónak a törvényszéki sz0l

ga által kézhez adassa.

Ennek következtében jegyzékirat az eper

jesi törvényszékhez.

Tekintetes Vâltótörvényszék!

Alulirt váltótörvényszék a folyamodás harmadlatának

és a láttazott ovásmásolatnak iderekesztése mellett a Te

kintetes Vàltótörvenyszéket a kézbesités és vevény vissza

küldése végett ezennel Ilivatalosan megkeresi. Kelt st.
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Ezen jegyzékiratra az eperjesi törvény

szék hátvégzése.

N. N. törvényszéki szolga

a folyamodàs harmadlatát а

láttazott ovàsmàsolattal együtt

helyben lakó Wotka Simon

nak kézbesitse, àltala a ve

vényt irassa alá. s ezt tudó

sitas mellett adja be Egy

szersmind a folyamodó Sar

kány Berlalan mint tàvol levö

gondnokúul A. B váltóügyvéd

rendeltetik, miröl Ö is felle

_ ten értesitendö.

Tudósitàsa a törvenyszéki szolgànak.

(Belůl) Tekintetes Királyi Váltótörvényszék!

F. é. - hónap - napjáról - szám alatti

A. A. meghagyás következtében az ovàsközlési folya

modás harmadlatát a lattazott ovásmásolattal cgyült

helyben lakó Wotka Simonnak mai napon (ú.m. st.)

B. kézliesitettrm s àllala a vevényt B. alatt alàirat

tam; egyszersmind A. B. vàltóügyvédet is а felzeten

értesitettcm. Mit is a Tekmtetes Királyi VàltÓtör

vényszéknek tudomás végett jelentek. Kelt st.

(М!)

А Tekintetes eperjesi valt()

törvényszéknek

N. N. hiteslszolga

jelentése 125. számra az

ovásnak Wotka Simonnal

közlése irànt.



391

Ezen tudósitásra hàtvégzés.

Jelen tudósitás megtarP ‚ tandó, màsolata pedigapesti

váltótörvényszéknek az eredeti

vevény s dijjegygyel együtt

viszjegyzékirat mellett átkül

dendö. Eperjesi vàltótörvény

szék st.

Ezen jegyzékiratra hàtvegzés.

Megtartandó s a törvény

széki szolga ennek еду má

solatát ùgy szinte a vevény

nek láttazott таза: Szïrkány

Bertalannak kézbesitse, ki ál

tal egyszersmiud а diñegjfet

is ñzettesse ki s jelentést te

gyen. Pesti váltótörvenyszek st.

A jelentésre hàtveg1.:`..~.

Megtartaudó s a — xrnyi

dij a jegyzékirati terv szerént

az eperjesi v1'1ltÓtörvényszek

nek kiildendö.

Jegyzékirat а dij lnegküldése irànt.

A Tekintetes Királyi Váltótörvényszék által Е é. .

hó, - napjàn — szàm alatti hívatalos jegyzek melletti

dijjegy szerént — xrok az illelö fel által kilìzettelvén,

ezennel aitküldetnek. Kell st.
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YFolyamodás 16161 tàrgyában.

(Бей?!) Tekintetes Kiràlyi Váltótörvényszék !

N. N. úr nekem mai napon еду vàltót, mely Po

zsonban 1844. martius 5-dikén kelt 65 2000 pflrólszól,

s melyet 611 elfogacltam volt, fìzetés végett bemutatott,

azon megjegyzéssel, hogy 6 az utolsó О. О. forgatmà

nyosnak meghatalmazottja. De minthogy a meghatalma

zas 116261161 nem vala, én neki а 11261651 megtagadtam ,

azonban a sumïna letételére kész vagyok.

. Minél fogva ezenuel 1161, 6261’ 6261‘ 1105 bůnkjegyel

elömutatván kérem а Те111111е1е5 Királyi Váltótörvény

széket:

Méltóztassék ezen kétezer pilot letétül átvenni és er

röl O. О. 1`0г5а11т1п1051 — utczában 50. sz. а1а11 611.6

511161111. 1161151

А. В.

(Kz'1m'l)

— A Tekintetes pesti Váltótöre

vényszékhez

' — А. В.

ре511 kereskedö (lakik —

utczában 70. sz. alatt)

folyamodá/sa

I. p¢'ld vissza. 2000 ezilsl. f0

11. 116111. 0. О- for- rinm ' 1
. ‚ yi 6161 161‘

gat ‹ k 50m"‘sl7ÍS';î gyában.

lll. 116111. а 1011311

lrományokhoz.

M ás.

(Бай!) Т61111110105 Királyi Váltótörvényszék 1

Alulirt, egy 2000 ptlos váltót 18.14. februar

l0dikéröl , N. N. által ream tukvanyozva elfoga(l

tam volt; de folyó 116 25-(1111611 Pest városa ne~

A mes tanácsa altal a kifìzetéstöl A. alatti melléklet

szerént letiltattam; 11111161 fogva О. О. forgatma
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nyosnak a fìzetést megtagadni kénytelentttettem ,

1100001 а. letételre késznek nyilatkoztam.

E végböl két, ezer ezer 1105 bankjegyet

ezeunel bemutatvàn, kérem a Tekintetes Kiràlyi

Váltútörvényszéket :

Méltóztassék ezen letétet átvenni s errôl

0.0. forgatmányost 150. sz. a. értesittetni. Kelt st.

X. Y.

(Kivůl)

А Tekintetes pesti VáltÓtör

vényszékhez

X. Y. pesti kocsigyártó

(lakik 0rsz:'1gut.-szàm alatt)

folyamodása

I. péld nz cre11eti|`2000 eziìst fo

melléklettel vissza. lrjnmyi [mét “д.

11. péld. 0.0. for- ' ‚
gntmáilyosnak. gyabdn'

Ill. péld а letét

irományokhoz.

Más

(Belůl) Tekintetes Királyi Váltótörvényszék;

Alulirt, egy kétezer ezüst forintos, mult 1844. evi

augustus 20-ikán kelt, által‘.un elfogadott vúltónál fogva

perbe idéztettem. Minthogy pedig а nevezett vàltó a. le

járat óta egész mai napig nekem soha 1120105 végett be

nem mutattatott, holott 00 1120101 mindenkor kész valék;

és minthogy jelenleg is а keresetlevél mellett velem csak

a. váltó màsolata közöltetett, melyre a fìzetést biztosan

nem teljésíthetem, azonban, hogy készségemet bebizonyit

hassam, egyszersmind minden perbeli költségek 05 kése

delmi kamutok ellen tiltakozva

A nevezett 2000 ezüst 101111101 11052 darab 100 ftos

bankjegyekben azon kéréssel nyujtom 0.1 а Tekintetes

Váltótörvényszéknek:

Méltóztassék ezen 2000 ezüst ftot átvenni, erröl a

pauaszlót vagy helybenlevö képviselöjét értesiteni s ha ez
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az eredetì vàltót a Tekintetes Törvényszéknek bemuta

tandja, nekem annak megtekintése végett napet és óràt

határezni, és azen esetben, ha a váltót rendében talá

10111, neki а pénzt,nekem pedig а vàltót kiadni. Kelt st.

(Kzbůl)

N. Н.

A Tekintetes pesti Vàltótör

vényszékhez

N. N.

(lakik — utezàban — sz. alatt)

folyamedása.

1. péld. vissza. 12000 eziìst fo

llglagfllâiáag- f)1gl;“  rintnyi letét tar

képviseiôjének. gyábm

lll. péld. a letét

iratokhoz.

Letétkönyv nlintájàt láthatni э. 21|. §ban.

Letéti hátvégzés.

Az igtatókönyv 76 és a

letétkönyv 10. számaalatt itt

Pesten - utezàban 70' sz. alatt

lake A. B. által, szinte helybeli

lakes (- utezában 50. sz. a.)

Ó. 0. szàmára 1izetésibemuta

tás következtében, de a bemu

tatónak felhatalmazásàt igaze

ló ekirat hiánya miatt átadett

letét, mely két darab, ezer ftes

bankjegyekböl, öszvesen két

ezer pftekból áll, f, é. — hú

nap —- napjàn az alullrt váltó

törvényszék àllal àtvétetett és

mind a törvényszéki peeséttel ,

mind а letevöével lepesételte

tett. Miröl a felyamedó a felya

medás elsö példànyàn, О. О.

I
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forgatmànyos pedig a màsod

laton tüstént tudósitandó, а

harmadlat aletét mellett ша

rad. Kelt st.

M à s. (Hézag esetében).

Az 500. szániu folyamodàs

év 60. szàmu letetkönyv követ

keztében Barkó Odön által (ki

- utczában  sz. а. lakik)

szinte helyben (— utezàban 

sz. а. lakó) Verseny Pàl bemu

tató váltóbirtokos részére tiz

darab 100 ftos bankjegyekböl,

öszvesen |000 pltból álló letét

f. é. — 116 — napján а lörvény

széknek bizonyos vàltón 161626

hézag miatt akképen adatott

által , hogy erröl sziìkség ese

tébeu egyszersmind а hézaget

megelözö hátiratos Lassú Ben

cze is tudósítassék, melyletét a

törvényszékuek valamint а 1е

tevönek is pecsétével ellátat

ván azonnal átvétetett. Mint

hogy pedig aváltón hézag len

ni àllitatikz ennél fogva mind

afolyamodó mind Verseny Pál

váltóbirtokos f. é.«~hÓ —- пар

ján 10 órekor tárgyalás végett

jelenjenek meg, mely alka

lommal Verseny Pál а 1111161

szinte letenni kötelezletik, el

lenkezöesetben а letét a letevö

Barkó Odönnek Verseny Pill

veszélyére kiadatni fog. Miröl
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is folyamodó az elsö pelda

nyon, Verseny Pàl pedig a

masodlaton azonnal értesiten

dö, a harmad példány a letét

mellett megtartandó. Kelt st.

Ezen hátvégzés folytatása а tárgyalàs ищи.

F. é. _ hó - napjara

_ szám alattrendelt tàrgyalás

alkalrnával mind kétfél meg

jelenvén, Verseny Pal e követ

kezô мы tette le:

„Pozson |845 april. 15.

Lat utan két hónapra fizes

sen ön ezen elsö „дном nekem

vagy magam rendeletére fo

rintokban ezeret.

Bator József

Barkó Ödönre .

Pesten ._

Elfogadom Barkó Odön.

Helyettem Lassú Benczé

nek ‘аду rendeletére. Pozson

|845. april 20.

Bátor József

Helyettem Verseny Pal úr

nak rendeletére Pozson. 1845.

april 30dikàn.“

Ezen valtóbul látható, hogy

az utolsó hàtiraton fogató nem

levén , e közt és az аж meg

elözö hátirat köztbézag van.

Ez okból a váltón ezen hézag

megjegyeztetvén , ezen végzés

Verseny Pálnak egyszersmind

ovatlevélůl is fog szolgálni
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Miröl mindkét fél felzeteken I)

különösen a letevö melléklet

nélkül,VersenyPàl pedigaz ere

deti vàltó vìsszaadàsa mellett,

végre Lassú Bencze az egész

letéti folyamodásnak és elsó

végzésnek láttazott màsola

tai mellett a pozsonitekinte-;`

les vàltótörvényszék utjàn ér-'

tesitendö. Kelt st.

(P. н.)

Рыуафодёзд met kiadása végett

(ваш) Tekintetes Királyi Váltótörvényszék

Barkó Ödön egy àltala elfogadott, forget

mány utjàn reàin ruhàzott, ezer ftról szóló

váltón törvényszékileg is úgy talàltatott látszó

A. B. lágos hézag miatt az A es B alatti folyamo

С’.

dás- és végzéseknél fogva ezen wiltósuminŕit

a Tekintetes Birósúgnál letette. Minthogy ре

dig Lnssú Bencze а pozsoni váltótörvényszék

utjím ezen Tekintetes Váltótörvényszékhez kül

dött s nekem C alatt màsolalban kiadott nyi_

latkozatàban анкет elismerte, hogy a váltón

levö utolsó forgatmánynak, nevét csak feledé

kenységböl nem та. alá, de én а váltónak

törvényes tulajdonosa vagyok., ez okból kérem

а Tekintetes Vàltótörvényszéket:

Méltóztassék azon letett váltósummát ne

kem kiadatni; s errôl, valamint a váltó átvéte_

le végett is a letevö ига‘ tudósitani.

Verseny Pál

I) Lásd fóntebb а közkcrescti társaság folyam01lására hozott I\‘é(e;ze's afnlti

jegyzetben.
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(ММ!)

А Pesti Tekintetes Vàltótör

vényszékhez

Verseny Pàlnak Найдя st.)

folyamodása.

ь péld vissz» ‚ ‘авагкобаёп al

11 pé|d a letevo tal|etett1()()()pft.

mk' váltósumma. kia'

datása végett.

Erre hátvégzés.

F. é. — hónap - nap

ján 10 órakor mind két fél, még

pedìgafolyamodóaletettpénz

nek (aletétdij levonásàval) fel

vételére, letevö pedig az ere/

deli „дном átvételére e tör

vényszék elött jelenjen meg.

Miröl sz. .

Summás keresellevél

(Ваш!) A Tekintetes V1'1ltótörvényszék!

A. Csonka Ernö az ide A alatt eredetiben mel

lékelt ‘дамы, mely б reá Bordás Ádám általen’

nek sajàt rendeletére 1844 februàr 5dikén Ро

zsonban tukvànyoztatott volt, elfogadta s alàirá

sa, miként a vàltó mutatja, SzentEn(lre város

‘ tanàcsa elölt és által hitelesittetett is. Ezen váltó ‚

f01‘g&Í.lIlál'ly utján az én birtokomba jutván, én azt

az elfogadónak а lejárat napján fìzetés végettbe

mutatlam, de a fìzelés tôle megtagadtatván,kény

telen чадо}; kérni а Tekintetes Váltótörvényszéket:

Méltóztassék nevezett Csonka Ernö urat a

2000 ей. váltósummában s lejńrattól számitandó

B. kamatjaiban, nemkülönben az itt B alatt be

bizonyitott 15 р“. kölíségekben és ügyvédem
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munkadíjában 24 6га а1а111 fìzetésre, különben vég

rehajtás terhe mellett, summàs úton elmarasz

talni.

A Tekinletes Királyi Vàltótörvényszéknek

alázatos szolgája.

Kajla Móricz.

(КМ?!)

А Pesti Tekintetes Váltótör

vényszékhez

Kajla Móricznak (lakik — 111

с2а1 — sz. a. saját házában)

summás keresetlevele

Csonka Е1‘116 szentendrei

lakos ellen.

I. péld. visszn а: 2000 pÍ`nyiváltó

eredcti mclléklclek summa és jam..

nélkül. I ‘
11. Р61‹1. а pnnnsz- lleklban slànßmás

lommk Aés В111е1- 111011 lee" О el'

lékleu-k másolati- marasztalás vê

wll. . ‘gem

(Ezen keresetlevél, mint minden а п11 а 1бгтёпуз2ёк11е2 beadandó',

az igtatò hivatalba. benyujtatvàn, [ïásd a 195. §-ban.] itt rüs

1е111 folyó számot kap s ezzel az elnökhöz küldetik. Az elnök az

elöadó nevút rájegyzi s ekkép az az igtató hívatalba visszavitet

vén, az igtató az 111016 elóadó jegyzék-ivébeaszámot beírja s

a. beadmányt - beadott irumányt - az elöadóhoz küldi. Az

_ elóadó еду rövid kivonatban elöterjesztményt szerkeszt s eb

‘щ Ьеп véleményêt és а végzési tervet is elóre elkészitj p. 0)

_ Elöterjesztmény az 1845-diki 80. sìàmhoz.

Kivonat.

111 121116 Kajla Móricz 80.

sz. а1а111 summàs keresetleve

lében egy vàltót mutat е16

А alatt, melyet Csouka Er- A.

nö Bordás Adám kibocsató
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saját rendeletére elfegadett

saz elfegadàsi alńirás Szent

Endre 111020 váres tanáesa 01011

05 01101 hitelesítetett is, 0

mely vàltó fergatmány utjàn

a panaszló birtekàba jutott.

Minthegy pedig állitása sze

rént a váltó 0 panaszlettnál

lejáratker bemutattatván ez ál

tal ki nem fìzettelett, kéri

01 summás úten a 2000 ezüst

‚ forint váltósummának, ennek

а lejàrattól számitandó 6"/.1

kamatainak s B alatti I5 ptt B.

költségeknek és ügyvódi mun- S»

kadijnak 24 era alatt leendö

meglìzetésében _ különben

végrehajtással fenyegetés mel

lett _ summàs úten elmarasz

ialtatni.

Vélemény.

Jóllehet a váltótörvény Il.

r. 6|. §. a) pentjńban a

,törvényszéki bitelesités“ ál

talàban mendatik lökéletes

bizenyitó erövel birónak, mind

azállal 0 törvényszéki neve

zet alatt- egyedül csak valió

törvényszéket lehet érteni,

minthegy az erszágban levö

különbözö valamennyi törvény

székek alàirílsait az eljàró vál

tótörvényszék nem ösmerheti

s ekképen nem tudhatja, ha

nem hamis-e avàltóra veze
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tett törvényszéki hitelesités;

jelen esetben is elöadó е16",

nem bizonyos, ha valóe vagy

hamis а kereseti váltón lát

ható alàirás ésigy meggyözö

dése szeréntfa mondott 61.2) pontjáhozképest a fólperes,

keresetjogát tökéletesen be

nem bizonyitottag s а summás

eljàrásnak helyét nem talál

ja.. Végzési terv ez értelem

V ben Valatt.

N. N. el6adó.

Végzés terve а 80. szàmhoz. A panaszlóA

számára az elsö példányon.

Folyamodó kérelmétöl el

mozditetik s а summàs eljáràs

nak helye nem мамаши. Az

irományok visszadandók.

Indokok

A váltótörvény ll. r. 61‘.

§. 2) pontja szerént summás3

eljáràsnak azen esetben vanI

helye, ha а fólperes", jogát

mindjárt keresetlevelében tö

kéletesen bebizonyitja , úgyde

más mint vàltÓtörvényszéki

hitelesités tökéletes bizonyos

ságot nem adhat, {вып а „tör

vényszéki hitelesitést“ a tör

vény csak vàltótörvényszéké

röl értheti. Minél fogva fól

peres jelen summàs kereseté

26
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töl elmozditandó volt. Ezen

végzésröl fólperes a kereset

levél elsö példányàn tudósi

tandó; a másodpéldâny is és

minden egyébiratai а ГЫрегез

nek, minthogy alperes el nem

marasztaltatott,visszaadandók.

N. N. elöadó mk.

(Ezen elóteijesztménya. véleménynyel együtt a legközelebbi tanács

ülésben az elôadó (та! felolvastatik s a fólperes okiratai is

felolvastatnak, illetöleg, pèldàul a v_áltó és azon látható hi

telesìtés, megtekintetnek sigy atárgy megvitattatván hatarozat

hozatik, mindezek еду jegyzökönyvbe _ (жду nevezett tanács

könyvbe_t“óljegyeztetvén, p. о.) '

Tanacskönyv a tekintetes pesti e. b. vtszéknek f.

1845, évi _ hónap -— napján tartott üléséröl.

Jelenlevök a törvényszék részéröl.

A. B. elnök

C. D. biró

N. N. biró

О. О. kereskedöi ülnök

P. P. jegyzö.

N. N. elôadó az igtató

könyvi 80. számhoz ') felol

vassa iràsban szerkesztett elö

terjesztményét véleményével

s végzési tervével едут:

С. D. biró az elöadó úr

ral ellenkezö véleményben van,

mert а törvény idézett pont

ja esak általában mondja a

I) A váltofeltörvényszéken minden számnál a tárgy is röviden feliratik t. í.

kinek pere ki ellen st.
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,törvényszéki hitelesitést‘ töké

letesen bizonyitónak , már pe

dig ha а törvény csupàn a 'vál

tótörvényszéket akarta volna

` érteni, ezt világosan épen úgy

kimondotta volna, mikép mind

járt a következö szavakbana

‚ bejegyzést шаг világosan esu

pán `a vàltótörvényszéknél lát

ható bejegyzesröl érti

0. О. kereskedöi ülnök az

elöadóval tart, а véleményben

fóljegyzett okokon kivůl meg

azért is, тег! а summás el

járás szerént az adós minden

hallgatás nélkül rögtön elma

rasztatik , már pedig bármely

ösmeretlen alúirásra és hite

lesitésre valakit rögtön elma'

rasztalni és meg ha kifogásek

fognànak is beadatni, mindjárt

24 Óra alatta vtk. II. r. 72. §.

szerént rögtön biztositási fog

lalás alá is vetni veszedelmes

volna; mert hát ha az egész

aláirás és hitelesítés csak koh0l

mány, ez által csak а jó hi

teliì házak `veszélyeztetnének

mind hitelökben mind vagyo

naikhan.

Az elnök Ш’ ezen ellenve

tést igen fontosnak [теща

ugyan, mindazàltal meggy6

zödése szerént а biró új tör

vényt nem alkothat, hanem

neki а törvény szerént kell

hatàrozni, már pedig kétséget

26*
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nem szenved elötle, hogy а

törvény világoslevén, azt màs

képen érteni, mint C. I). biró

úr érti, részéröl sem lehet,

ezért, ezt ismételni nem akar

ván С. D. biró véleményét pár

tolja.

Melyekhez képest elnöki el

döntö I) szavazattal az elö-

adói vélemény megvàlt0ztat

tatván, elôadó úr a végzési

tervet e szerént készítette el,

mely elolvastatvàn, kevós vál

toztatással elfogadtatott s vé

geztetett :

Meghagyatik а panaszl0tt

nak , hogy а 2000 ezüst forin

tokbul àlló vàltósurnmát, en

nek а lejàrattól u. m. 1'. 184 5.

- hónap -napjától jàró 6°/o

kamataival és I0 pftra hatà

rozottfólperesi eddigi költsé

gekkel együtt a jelen vég

zés kézbesitése után 24 Óra

alatt — különben követke

zendô b1róil'0glal:'1sterhe alatt

-lefizesse. Az A alatti eredeli

váltó s Balatti költségjegyzék

megtartandúk, masolalaik pe

díg а màsod példá.nyra1`ran

dójelen vegzéssel apanaszlott

nak átküldö levél mellett meg

keresendö SzentEndre mezö

vàros tanàcsa utján kézbesi

l) Újahbi pólló Kegyelmcs liirályi Ulasitás értclméhen.
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tendök s а рапа52|6 az elsö pél

dányon azlàtküldés napjáról 1)

értesitendö.

Indokok

A keresetlevélhez;ìnellé

kelt А váltó minden lényeges

kellékekkel bír, ezen kivül az

elfogadási alairàs valósága az

azon látható Szent-Endre vá

rosa törvéuyszék ének hitelesi

1650 álfal a vtk. ll. r. 61.' §.

2) pontja értelmében minden

kétségen 1`е1111 emeltetik, vala

mint azon §.d) pontja szerént

а költségek is igazoltatuak,

mìndazáltal az ügyvédi mun

kadìj mérsékeltetelt. А kama

tok az I. r. H7. S. értel

mében itéltettek meg. Az ere

deti levelek megtartását, va

lamint a. mâsolatok közlését is

а 11. 1‘. 67. 68. §§-ai rendelik.

Kelt st.

(Ezen vêgzési terv — п1111111п 1111111 1110116а1011 а2 elóterjesztményi

ivhez a Löbbség határozata következtében az elöadó által ûjab

ban szerkeszletetl s hozzà. àtküldó levèl is készittetett,-ugyan

csak ezen elöterjesztményì iven elnöki ,kiada.ssék‘-kal valamint

az áiküldó levél is, ellátatlk, az egész perrel akiadó hivatalba

vitetik, 111 а Végzés akeresetlevél minden példányaira. felira

tik 5 az illetö példányok а felekkel a megirt 11166011 116261161

nek, a megkeresóY levél is — а végzèssel: еду kelel alatt —

kiadatvím 5 elkììldetvén.)

I) Ezen értesilós ugynn a 11. 1368. §-ában nem rendclletik, mìndazáltal a

|66. §. hasonlóságánál fogvn s azon okból, mivel az 166 kiszámitására

а рапа521611а11 szüksége 1052, Czélszerů, 561 megkiwìlltalìkI
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(Beha)

Co

Kifegásek summás végzés ellen.

Tekintetes Váltótörvény_szék!

Ellenem еду 2000 pltes vàltónál fegva ezen

öszvegre s ennek а lejárattól szàlnitandó kama

taira, és 10 pit perköltségekre nézve а Tekinte

tes _Törvényfszék által f. é. _ hó _ napján

Kajla. Móricz részére summás Iizetési végzés he

zatett s ez Szent-Endre mvàres tanàcsa utján f. é.

— he _ napján velem közöltetett is. Jóllehet pe

dig alàirásema nevezett tanács által hitelesitetett,

de minthegy az alairàs és hitelesitésker а nyem

tatett példany szekett szavain kivůl egyéb mint a

vàltóöszlet azen papírra irva nem velt, mit A alatl.

ide mellékelt bizenyilványek, melyeket, ha szük

séges , а В alatti kérdö pentek szerént is kihall

gatandó szentendrei tanaestagek adtak ki ma

gukról, tanusitanak; ennél fegva. kérem а Tekinte

tes Törvényszéket:

Méltóztassék engem a. nevezett vàltókereset

alól feleldani, söt ellenfelemet az ide C ala re

kesztett költségeimben elmarasztalni, ke'pvisel6

mill, ha kivántatnék, Х váltóügyvéd urat ne

vezvén.

Csenka Ernö.

(Me
A Tekintetes pesti ‘шины

vényszékhez

szentendrei lakes,

Csenka Ernönek

Kifegàsaŕ

Кана Móriez pesti házbirtekes

ellen.
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l. peldány az ere ' f. ë. l1ÓIltip 

dçir meliékieiekkel Нашёл 2000 nos

vlssza A’ _

zott summás fi
п. példán á- .
solatokkîl ìaïa zetésivégzéstá.r

мат; енепгешек. eyában, kêfvén

таза! ez alòl fel

oldatni, az ellen

felet pedig akölt

ségekben elma

rasztaltatni.

(Ezen kifogások, mint minden beadmány, az elnök мы egyik elö

adò biróhoz utasitatnak, ki azokról mint fóntebb, elóterjeszt

ményt kèszit, ezt a legközelebbi ûléshen felolvassa s a tör

vényszèk hatàroz, például.)

Hàtvégzés a kifogásokra.

Ezen kifogások iránti tár

gyalásraf. e. - hó -— napján

dél е16!“ 10'/: órakor а ll r.

71. S. értelmében mind két

fél jelenjen meg. A kifogàs

tevö ügyvéde ') az elsö pél

dányon az eredeti A,' B, C.

mellékletekkel együtt, а ра

uaszló pedig a másodon, mely

hez a másolatok csatolandók,

legott értesitessék. Kelt st.

Más

Ezen kifogâsek többé fi

gyelembe nem vétethetnek,

I) Ha а kifogástevô iigyviselôt nem печати velna, maga а törvényszék

nevez ki gondnokot, minthogya ll. r. 71. és 82. §§ai szeréni harmad

napnál hosszabb idö а tárgyalásra nem adathatván, erre а panaszlott,

kivált távolabbról, meg nem jelenhetne.
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miért is mindkét példány mel

lékleteikkel együtt а kifogâs

tevönek Szent-Endre mezö

város tanàcsa utjàn vissza

adandók.

Mert

A summás végzés a be

küldött jelentés szerént a kifo

gàstevövel f. é. - hó _ nap

jàn közöltetett, б pedig а Шо

gàsokat esak вы’ hét mulva

adta postàra,ennélfogva а 11.

r. 70. §-a értelmében a kifo

gàsok visszautasitandók voltak.

(Ezen hatvégzés ellen a kiiogàstevó, ha azt hinné, hogy а törvényszèk

nel volt vagy levö adatok szerént jòkor adta. be kifogàsait, fó

lebbfolyamodással , különbm pedig perújitással élhet.)

Keresetlevél rendes perben.

(Ваш!) Tekintetes Kiràlyi Váltótörvényszék!

Gere Andor pesti terménykereskedövel az

A. ide A alatt mellékelt àruszerzési kötésre oly mó

don léptem, hogy ennek 3ik pontja szerént, a.

vevö Gere Andor minden évben a gyapjù átvétele

alkalmával akövetkczö esztendei 40 màzsányi шарф

aràt _ mázsàját 80 ezüst forintjàval _ elölegezni

köteles legyen. Azonban nevezett vevö úr ez idei

gyapjút- hihetöleg mivel а gyapjú ara általàban

leebbszàllott  àtvenni s igy az elölegezést ¿telje

B. siteni meg hivatalos megkinalàs és intés utánisB

szerént vonakodvàn, én alulirt azt, _ még pe

С! dig màzsàját 70 ezüst forintjaval — C _szerént

másnak eladni kénytelenittettem. Ennél fogva ké

rem a Tekintetes Valtótörvényszéket:
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Méltóztassék Gere Andort a törvény értelmé

beu egy rövid' határnapra megidéztetni és б! а

D. szerzödés megszegése miatt а D. alatt fóljegyzett

kàr0m és költségeimen felül а szerzödésben kikö

tött 200 arany bànatpénznek s meg lehetö költ

ségeimnek 24» óra alatti fìzetésében törvény sze

E. rent elmarasztalni, képviselömül E alatt N. N.

urat nevezvén.

У Csatár Bela.

(М!)

A Tekintetes pesti e. b.Váltó

törvényszékhez

Csatàr Bela — közbirtokosnak

keresetlevele

Gere Ander pesti termény

kereskedö ellen.

1. pélilńny visszn. ámszerzésikötès

megszegésehól

п. péld. az alpe- eredett шок s

resnek mcllékletek- kölœègek meg.

kd egyůu' teńtése s meg

200 arany bá

natber tìzetêse

„irá.nt.

: ldézési hàtvégzés.

Mind két fél 1‘. é. -— hó -«~

napján del elötti 9'/2 óraker

tàrgyalásra jelenjen meg. Mi

röl а panaszlott a màsod pél

dányon, melyhez a mz'1sola

tok csatolandók, panaszló

ügyvéde pedig az elsö p_éld:'i

nyon, melyre a megtörtént

kézbesités is fel fogjegyeztet

ni, értesítessék. Kelt st.
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Más. (Ha az idézendeI más hatóság alattllakik.)

Mindkét fél 51.... Miröl' а

panaszlett átküldö levél mel

letta másed példányen, mely

hez a máselatek is esatelan

(1011, N. N. hateság utján ér

tesítessék, panaszló pedig ezen

àtküldö levél elmeneteléröl az

elsö és eredeti mellékletekkel

ellàtelt példányen tudósitas

sék. Keltst.

Elutasitó hátvégzés.

Panaszló az ìlletö biró

sághez utasítatik. ’

Мех’!

А keresetlevélhez A alatt

mellékelt áruszerzési kötés

ben vilagesan az 1836: XX.

és 1840: XI. tczikkben kö

rülirt szóbeli per levén kiköt

ve, a kötés pedig а kötö fe

leknek törvényt szahván, pa- `

naszló а Vtk. ll. r. 79. §a

értelmében az illetö biróság

hoz utasitandó volt. Kelt st.

Tárgyalàsi jegyzökönyv ha az idézésröli bi

zenyitvány még meg nem erkezett.

Tárgyalàsi jegyzökönyv 1845. évi _ hó _ napján.

Jelenlevök а törvényszék részéröl.

A. B. biró

С. D. jegyzö.
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25|. szám. N N. helybeli kereskedö nevében megjelen

A. B. C. 0. О. ügyvéd a keresetlevelet A, B, C mel

D. lékletek nélkül de D alatt az ügyvédi megbizás

sal elömutatja; s mivel az ellenfél idéztetéséröl

szóló bizonyitvány egész е pillanatig meg nem

érkezelt, következöleg ezt elö nem adbatja,

kéri a Tekintetes Váltótörvényszéket:

Méltóztassék ezen tàrgyalást f. év —- hó —

nnpjára újabban kitüzni, illetöleg kiterjeszteni s

ezen kiterjesztést а keresetlevél màsodlatán —

melyet tüstént kipótolni fog — а panaszlott fél

lel sz. k. — városímak küldendö újabb meg

keresů levél mellett közöltetni.

N. N.

Eiöttünk

A. B. biró

C. D. jegyzö.

(Tárgyalásokat a Kegyelmes Királyi Utasitás II. része V. és Vl. fe

jezeteiben láthatni. Egyébiránt а tárgyalási jegyzökönyvek is

az iglatò hívalalba adatván s innét az elnöknek bemutattatván, ez

az elöadó biròt rájok irja, ki azokról elöteijesztményt készit st.

Végzések és iléletek szinte a Kir. Utasitásban, jelesiil I. rész

II. fejezetében és Ш. rész I. fejezeteben láthatòk).

Fölebbezési folyamodás, (vagy jelentés).

(Вот!) Tekìntetes Váltótönvényszék!

Tegnapi napon ú. m. f. é. —— hó _ napján hir

dettetett ki nekem azon végzés, (vagy itélet), melyet a

Tekintetes Törvényszék Gere Andor elleni áruszerzési

peremben hozni méltóztalott. Minthogy pedig az emlilett

végzés (vagy itétet) reám nézve igen sérelmes, annak

okáért ezen pert jelen folyamodásomnál (‘газу fölebbviteli

jelentésemnélj fogva a tekintetes királyi vàltófeltörvény

széken megvisgàltatni s az abban hozott végzézt (vagy-itéle

tet) megváltoztattatni kérem következö okokból.
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Mihez képest kérem a Tekintetes e. b. Váltótörvény

széket: méltóztassék jelen peremet а tekintetes kiràlyi

vàltófeltörvényszékhez felküldeni (vagy méltóztassék jelen

fólebbviteli jelentésemet az ellenféllel észrevételei beadási

végett közleni és az erre törvény szerént megengedett ha

táridö `lefolyta. utàn а pert minden iroinànyaival.a._tekin

tetes királyi vàltófeltörvényszékhez felküldeni).

\ Csatàr Bela.

(Ñbůl)

A Tekintetes pesti VáltÓtör

vényszékhez

Csatar Bélànak

fólebhezési folyamodàsa

(vagy jelentése)

Gere Andor ellen:

l. példńny vissza. áruszerzêsiperé

. ‚ ben f. é. _ ho
lIlpotdany az el- _ napján мы?

смыть’ detett végzés

lll. példány a per- (‘аду itèlet)

beli iratokhoz. megválloztatása

irant.

Hàtvégzés a fölebbezési folyamodásra.

Törvényes idöben adatván

be ‘а folebbezési folyamodàs,

ez az illetö pernek mindeniro

mányaival, az elöterjesztményi

ivvel, kiadmányi tervvel és ta

nàcskönyvi kivonattal, nem kü

lönben atörvényszéki észrevé

telekkel együttl) irománysorza

I) A7. elöterjesztményi 1‘ , kiadmányi terv és tanácskönyvi kivonalalíegy.

Kir- Utasitás 223. §ának rcndelctébôL kiìldetik fel.
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ti jegyzék és kisérô levél mel~

lett а tekintetes királyi»váltó

feltörvényszékbez fölterjesz

tendö. Miröl egyszersmind а

felek is, még реф; а folya

modó st. értesitendök. Kelt. st.

Hátvégzés a fölebbezési jelentésre.

Az ellenfellel, ellenészre

vételeinek 24 óra alatti beadá.

за vegett közlendö. Kelt st.

Hátvégzés az ellenészrevételekre.

Törvényes idöben adatván

be az ellenészrevételek, ezek а

fölebbezési jelentéssel és az il

letö pernek minden ir0mányai

val, tovàbbá az elöterjeszt-

ményi ivvel, kiadmányi tervvel

es tanáeskönyvi kivonattal

együtt irománysorzati jegyzék

és kiserö levél mellett а tekin

tetes kiràlyi vz'1ltó1'eltörvény-

szekre fólterjesztendôk. Kelt st.

Kisérölevél а váltófeltörvényszékhez

(-seám) Tekintetes Királyi Vàltófeltörvényszék!

(Zsatár Bélának az áltele. Gere Ander ellen

indított áruszerzési perében hozoltitéletellenifö

lebbezési jelentését s az, ellenfélnek erre adott

ellenészrevételeit a perbeli minden irományokkal

1. együtt felsöbb megvisgálás végett az I. alatt iro

mànyszorzati jegyzék szerént, továbbà az elöter

11. jesztményi ívet s kiadmànyi tervet Il. alatt, és
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Ill. lanácskönyvi kivonatot lll. alatt midön l`ólteljesz

tenök, teljes tisztelettel maradunk. Kelt st.

N. N. elnök

O. Ó. jegyzö.

(A fôméltòságu Hétszemélyestáblára a feltörvényszék végzése ‘аду

1101010 ellen a fölebhezés szinte az elsó biróságnál és a 1110101)

biekhez 111150016 módon törlénik. 111111010 а feltörvényszék kiséró

levele a föherezeg nádorhoz felirás alakjában történik,-ekképen.)

с

Í<` el i r á s (а Hétszememèlyestàblához)

Fenséges Császári és Királyi Föherczeg,

Magyarország Nádorispánja és Kiràlyi Helytartó úr!

Föméltóságu Hétszemólyestàbla!

Csatár Bela által Gere Ander ellen indított

áruszerzési perben 1102011 váltófeltörvényszéki 110

10101 az alperes lölebbezvén, a perbeli minden

°/. iratokat legfelsöbb megvisgàlàs végett ‘/. nem kü

lönben az elsöbiróságl és feltörvényszéki 016101‘

2 '/. jesztményí íveket és kiadmányí terveket2°/. 1111111,

3°/. és tanácskönyvi kivonatokat 3 ‘/. 1111111 11111160

fólterjesztenök, maradunk teljes tisztelettel st.

Folyamodás biztositási végrehajtásért

(Bew) Т0111010105 Vàltótörvényszék!

N. N. ellen inditott váltóperembon f. 0. —

А. 110 —- napján A а1а11 kedvezö itéletet nyervén,

B. azonban ez az ellenfél által B alatt l`ólebbeztet‘

0'. vén 05 а 101011111/1101 C 1111111 meg is engedtetvén,

kérem а Tekintetes Váltòtörvényszéketz

Méltóztassék a biztositási végrehajtást a vtk.

11. 1‘. 145. §. b) ponlja értelmében az ellenl`él

nek ingósàgaira 2000 ezüst forint és jàruléki
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erejeig sajàtmagam ‘(чад Х képviselô) közbejöt

tével kegyesen megren

(Kivül)

delnl

O. О.

А Tekinteles pesti Váltótör

Hátvégzés erre.

A kiváni biztositási végre

hajtásnak а рардвыои ingósá

Байта QOOÜBZÜSÍ. fìnyi váltÓösz

veg ésjàruléki erejeiga vtkönyv

Il. r. 145 §. b) pontja értel

mében hely adatik s az összei

ràs teljesitése végett Xjegyzö

Ytörvényszéki szolgànak maga

mellé vételével kiküldetik. Mi

röl folyamodo az elsö, a vég

rehajtú pedig а másod példá

nyon értesitendö, a harmadik

а törvényszéknél megtai'tan

dó. Kelt st.

Biztositàsi

О. О. panaszlónak N. N

ben, а tekintetes pesti váltót

nap_|f'n1 — szám alatt kelt

a panaszló megbizottja alulir

vényszékhez

О. О. (lakik - utcza — ház)

folyamodása

N. N. ellen (lakik st.)

l. péld. vissza. iztositásivégre

ll. péld- а vésrff hajtásén 2000

hajto lngnak en és змею

erejéig.
lll. péld. а tórvény~

széknól marad.

összeirás.

. panaszlott elleni váltó-ügyé

örvenyszéknek f. é. - hó —

meghagyása következtében ,

t végrehajtónál tegnap ú. m.

f. é. - hó napján dél elötti 10 Óra tájban megjelgm

vén s ennek foyltában száudékomról a helybelihatóságot
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tüstént irásban tudósitvàn, 11 órakor a panaszlott loka

sán megjelentem, neki а végrehajtásifolyamodás másod

latat személyesen kézbesltettein s összeirásba következö

tàrgyakat vezettem: st. st.

(További eljàrás látbató a Kir. Utasitás II. része III. fejezetében).

(Belül)

.bn

Igénykeresetlevél.

‘э. Tekintetes Szolgabiró úr!

N. Nnek férjem elleni váltóperében a Te

kintetes Szolgabiró ur által teljesitett összeirás és

lezàràs alkalmàval az ide A alatt mellékelt össze

irás 21,22, 23 es 24 pontjaiban oly ingóságok is

irattak össze, jelesůlxtl. pont alattegy ùti ismét

lö Óra, 22. alatt egy ragyogó gyémànt gyürů,Y 23.

alatt еду tokban 12 személyre чаю ezüst asz

tali evöszerek s 24 alatt egy arany làncz, me

lyeli` az én kétségtelen sajátaim. Minthogy pedig én

ezek irànti jogomat összeiráskor is bejelentettem,

a Tekintetes Szolgabiró úr àltal pedig akkor a

fóntebb értintett A alatti irat szerént oda utasí

шпаги, hogy igénykeresetemet mai napon irás

ban adjam elö s a foglaltatóval együtt szinte mai

napon ezen igém,I tárgyalására személyesen vagy

képviselöm àltal jelenjek шва; ehez képest kep

viselömül B alatt Szirt Edömér ига! nevezvén

ki, kérem a Tekintetes Szolgabiró urat: .

Méltóztassék a nevezett tárgyakat, mint а

C alatti házassâgi szerzödés és azonsagot tanusitó

D alatti bizonysàgok szerént kétségtelen tulajdo

naimat az összeirásból kitörölni s a foglaltatót

minden az összeiràsbol eredett s még eredhetö

Вагон] s költségeimben elmarasztalni.

/ О. 0.-né

sziiletett P. P.
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(АЗИЯ)

Tekintetes B.' B. szolgabiró

ùrhoz , 0.0. nénak sziiletett

P. P.nek

igénykeresetIevele

N. N. foglaltató ellen ,

l. pé_ld_ány n_i.'.§gy.1- ‘ nemely összeirt

lßël Jßílylokollyv iingóságok, ûgy

hbz. I) ‹ - ..
», i szinte kára 5 kelt

“|'e.i’f'ë'|‘.’.Í’|l_y а‘ °" : ségei iargyaban.

(A tárgyalás, birói határezat és ennek kihlrdetése vagyfközlése

továbbá а fólebbezes 2) épen úgy történik mint a váItòszé,

keknél.)

Szolgabiró jelentése az egész végrehajtási

el járásról.

` Tekintetes Alispán ur!

Folyó 1845. év - 116 - napján a Tekintetes

I. úr által történt, I. alatt visszacstolt kikiildetésem

következtében О. О. ingósíigainak összeirását, mint

П. 111. II.:aIatt, teljesítettem, azonban ez iránt III. alatt igény

per támadván, ebben avàltótörvény meghagyásá

1102 képest birói határozatot is lioztam, deamely

IV. avesztes fél áltul IV. alatt a királyi váltófeltör

vényszékre Iiilebbeztetett. Melyeket is а végett

nyujtok be а TekiutetesAIispán úrnak, méltóztas

sék а megkeresö pozsoni elsö biróságu váItótör

venyszék ntján а királyi váltófeltörvényszékhez mint

feliìlvisgáló birósághoz juttatni azokat. Kelt st.

Tekintetes Alispán úrnak

alàzatos szolgája

B. B.

X. megyei szolgabiró.

1) Minthogy а tárgynlás mindjárt clkezdetik, nzért az I-só példanyt most

már visszaadni nem '

3) На а közlés netalán а váltótürvényszék utján történik, a fólebbezésnek

is itt lesz helye.

27
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Alispàni tudòsitás

Tekintetes Pezseni Királyi Váltótörvényszék!

N. N.nek О. О. 0110111 váltóperében a biz

tesìtási végrehajtàs irant alulirt а Tekintetes val

tótörvényszék altal meg kerestetvén az annak esz

közlésére áltatam kìküldött szelgabirónak jelenté

‘/. 561 ’/. a1attaTekintetes Váltótörvényszéknek ezen

nel hivatales hasznalat, illetöleg а Feltörvényszék

elébe terjesztés végett àtküldöm. Kelt st.

A Tekintetes Vàltótörvényszéknek

alazates szelgàja

V. V.

X. megye elsö alispánja.

Felyamedás kielégitési végrehajtásért ‚

(Belz'2I) ~ Tekintetes Alispán úr!

Alulirtnak О. О. 0110111 vàltóperemben а

pezseni vàltótörvényszéken hezett elmarasztaló

1. sz. s alperes àltal fölebbezett 1. sz. alatli itéle

2. sz. tet a királyi vàltófeltörvényszèk 2. sz. alatti

itéletében egészen belybenhagyta, minél fegva

a Vtk. II. része 147-a értelmében kielégitésivég

rehajtásnak van helye. Minthegy pedig а 111210

3. 52. sitási végrehajtás a 3. sz. szerént mar megtör

16111, ily esetben pedig а kielégitési végrehajta

5611 a Vtk. ll. 1‘. 176. §-a értelmeben azen ha

tósàghez kell felyamedni, mely elöbb a biztosi

tàsi végrehajtást eszközöltette; ezekhez képestké

rem a Tekintetes alispän urat:

Méltóztassék a Vtk.lI.r.l77§-a értalmében

a kielégitési végreliajtas végett egyik megyei szel
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gabiró urat kiküldeni, а végrehajtásnál megbizot

tamúl P. P. urat 00102160 ki

A Tekintetes Alispàn úrnak

alázatos szolgája

N. N. ‚

(Kivůl mint fóntebb а hiztositàsi folyamodásnál)

Alispáni hátvégz és

Folyamodó kérelmének -

hely nem adathatik.

Mert

A 3. sz. szeréntí össze

irásban léitható, miképen ne

mely tàrgyak irànt igény tá

masztatott; hogy pedig ezen

igénykérdés már végképen el

döntetett velna, folyamodó ‘

0010 bizonyitván, 0165 kérdés

65 birói eldöntés alatti tárgyak

ra kielégitési végrehajtást 5

àrverést rendelni а vtk. II. r.

147. §a értelmében nem le

het. Miröl а folyamodó hátirati

lag, minden irományainak

visszaadàsa mellett értesitetik.

Kelt 51.

V. V.

X. megyei alispân I)

1) A megyei s megyékben Ievó s városi törvényszékektöl gyakran aláirás

nélkül küldetnek fel а birói határozatok, а 1111 teljességgel nincs reudén.

Egyébiránt nz 0. 1›- váltótörvényszékeknél minden birói halározatok,

Ievelezések stb. a Kir. Utasitás szerént az elnökön kivúl még a jegyzö

által iratnak alzi, a feltörvényszéknél а rendelvények s Ievclezésekszinte

az elnök és tanácsjegyzó altal; de az itéletlevelek a Curia gyakorlata

27*



420

Fölebbezési folyamodás I) alispáni végzés

ellen.

(Бета Tekintetes Alispán ür!

’/. А Tekintetes Alispán úrnak /. alatti fo

lyamodásomra vezetett s mai napon veleni köz

lött végzését a tekintetes valtófeltörvónyszékre

fólebbezem, annál Гора, mert a “К. 11. г.

163. S. _és 1844: Vl. tizikk 19. §a szerént a

kielégitési végrehajtás az igénylett s meg végké

реп е1 пеш itélt targyakra ugyan ki nem ter

jesztethetik, de nem igényelt taxgyakra nézve a

kielégítési végrebajtás ‚ hol ennek, mint jelen

esetben is, helye van, nem akadályoztatl1'atik.Mi

nél fogva kérem a Tekintetes alispún urat:

Méltóztassék ezen folyamodásomat az eljáró

pozsoni e. b, váltótörvényszék utjàn a többi pél

dányokkal és mellékleteikkel együtta tek. kir.va'1l

tófeltörvényszékhez felküldeni

A Tekintetes Alispàn ûrnak

alázatos szolgája

N. N.

(Кит?! egyszerü felzet).

szerónt az elnök és illetö elöadó ńltal, a folyamodëìsokra vezetett hátvëg

zések pedig csupán a jegyzô мы: szokmk aláiratni. A hétszemélyestábla

mindig rcndelvény alakban küldi határozatait a feltörvényszékhez, elnök

ós elöadó aláirásával cllátva.

1) Fölebbezés hclyett ez esetben gyakorlnt szerént vógrehajtás végett esak

az e. b. váltótörvênyszékekhez is folyamodhatni, mely ha annak helyét

találja, szinte az alispánt keresi meg.
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lll. A különös kereskedési joglioz.

Bejelentési folyamodás а kereskedô nejé

nekjavai iránt.

(Бей?!) Tekintetes Váltótörvényszék l

Alulirt mai napon alàirási ezimem bejegyez

tetése végett а Tekintetes Vàltótörvényszékhez fo

lyamodtam , ugyancsak ez alkalommal bejelentem

hitvesemnek sziiletett Lanka Ilonának l0,000pf`t

А. ból álló hozományàt és jegyajamdékát az A alatti

iromány szerént, úgy szinte 1000 pftból álló hit

B. béret B alatti hzizessági irott kötés szerént; s ké

rem a Tekintetes V1'1ltótörvényszéket:

Méllóztassék ezen mennyiséget e folyamodás

mìndkét példànyàra hitelesen följegyezni s ekké

pen egyiket nöm részére kiadni, а màsikat pedig

а. bejegyzési jegyzökönyv mellett megtartani.

A Tekintetes Kiríilyi Vàltótörvényszeknek.

alàzatos szolgája

N. N. kereskedö.

(Ката?!)

А soproni Tekintetes Vàltó

- törvényszékhez

N. N. kereskedö (lakik -

utczàban — szám alatt)

bejelentése.

I. póld1:u1y11'folya nejének 10,000

modo подонок. en_ hozománya’

jegyajándéka és ‘. I:1.. ’ '- _
и 1.'È1‘..'y..1.È..,JÍ’gy‘° _1000 en. 1111be1~:

irán'.
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Erre hátvégzés.

Folyamodó kérelmének

hely adatik; s neje született

Lanka llonának hozomanya

és jegyajándéka 10,000 ell

értekben , írott hitbére pedig

1000 ezüst lorintban a fo

lyamodàs mindkét példanyàra

fóljegyeztetik. Az elsö példàny

a folyamodó nejének adan

dó, a màsik a be-jegyzési

jegyzökönyv mellett megtar

tandó. Kelt st.

Kereskedö-tanitványi szerzödés.

Mi N. N. pesti kereskedö és Finta .lànos ó budai ház

tulajdonos mai napon következö szerzödésre léptünk.

1. N. N. kereskedö Finta Pistàt mint Finla János

fiat kereskedési üzérletébe fólveszi a végett, hogy öl a

l”úszerarnsi üzletben négy év alatt kiképezze s ezen idö

eltelte ниш tanulási éveit bevégzettnek ~nyilvánilsa.

2. N. N. й!’ igéri , hogy Finta Pistát ezen tanulási

egész ideje alatt semmi rnasra mint а kereskedési f0glal

kodásokra nem llasználja.. neki ezekben minden szüksé

ges útmutatást és alkalmatnyujtand, hogy magànak ez ezen

szakmàban megkivàntató ismereteket és képességeket meg

szerezhesse; s a bevégzett tannlási idö után tovalibi elö

menetelére másoknak is ajanlandja, ha a tanitvany erre

önviselete altal magàt méltóva teendetle; egyszersmind

igéri hogy б: а szokott tartassal, lakassal s öltözettel is

ellátandja, valamint betegség esetében orvosi apolàsról

gondoskodik, a gyógyszerek lizetése az apát illetvén.

3. Finta Jànos viszontag kötelezi magát 1îáért;-

ell tanpénznek lìzetésére, melynek felét ezennel, másik

felét pedig а lanidö eltelte utàn teendi le ; a tartas- és lakás
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11611 pedig évnegyedenként - ezüst forintot, 61616 1126

161161.

4. Ugyanô igérì továbbà, hogy 11а hiisége, hecsü

letessége 65 hallgatagságaért kezeskedik és minden kà

1611, melyet fía netalàn gazdájának okozni fogna, kifogàs

nélkül mentességet adand.

5. Finta Pista is igéri minden 16 Ь12011 foglalkodá

soknak halasztàs nélkül szorgalommal teljesitését s min

den egyébben is magaviselete által gazdája jóakarata meg

6166111165616 törekvését.

Ezen 526126665 nagyobb megerösitésére két egyen

16 р616611у 16521161611 5 mindkettö а 52612666 felek 61

tal sajátkeziileg aláiratotl. Kelt Vst.

Kereskedösegédi 526126665

1111 alul is irottak ú. m. N. N. pesti vàszontözsér

еду 1652161; 65 Vila 8611601 [IllSk0lCZl születesů s a bécsi

můegyetemnek jelleveles (diplomás v. diplomàval 61161011)

nevellje más 1652161, ша1 napon következö szegödésre

_ leptiink :

1. Vila. 8611601‘ müegyetemi nevelt mint kereskedöi

segéd N. N. úr 1625611616116 16р 5 fönöke irodàjàban a

kettös könyvvitelt, tovàbbzï a Ievelezésekre felügyelést 65

minden egyéb irodni foglalkodások vezetését lnagára vál

lalja, mikert is fönöke két ezer 611. évi dijt, 66 lakàs és

tartás nélkül, adand, hónaponkért iizetendöt.

2. Ugyanö 116161621 11111561 а 111006011 feltételek mel

lett ezen hivatulnak 11161102 nyolcz nap mulva kezdve négy

éven keresztííl folyvást viselésére

3. Igéri továbbá, hogy ezen egész 166 alatt 115216

ben hüséggel 65 becsiiletességgel eljár, fönökének min

den kereskedési viszonyairól a legszigorùbb hallgatag

sàggal lesz, ennek hasznát mindenkor elömozdílani, а
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kart taveztatni ügyekszik; az általa ekezott s bebizenyi

tett kart pedig azennal megtéritni köteles.

4. Arra is kölelezí magát, hegy ezen idö lefelytá

val és talán fônöke Itörzsérleteböl kileptével ezen pesti

piaezen hasenló üzlettel feglalkedó kereskedésben lépni

nem feg.

5. Mindkét szerzödö fél megegyez abban, hegy ezen

szegödesi idö lefelyàsa elött hat henappal mindenik fel

kijelenthesse7 ha ezen szerzödést akarja-e megùjitani

vagy nem.

‚ Ezen szerzödés kétpéldányban készítetvén mindeni- А

у két mind ketten sajátkezüleg irjuk ай. Kelt st.

Áruszerzési kötés

Alul is irtak 1'1.m. N. N. helybeli kereskedö és Kru

kevits Màtyás löesei kalmar között mai napen következö

vàszen-áruszerzési kötés létesült:

I. Krukevics M.'1ty.'1s szerez és elad N. N. kereskedö

számára mától harem hónap alatt 150f_°\szazötven vég

szepesi fìnem vásznat а szerzödes mindkét példánya

melletti s mind két fél peesetével lepeesételt mutatvány

(mustra) szerént, végét 20”."` búsz pengö ferintjával.

2. Krukevics Mátyàs kötelezi magàt, hegy а пе

velen vásznat deszkalàdakban `jólelrakettan (bengyelten),

ide Pestre szállitanrlja, de a vevö N. N. Ш’ а ládák be

számelandett ‘Эти megtéritni s a fuvarbért is fìzetnifegja.

3. N. N. kereskedö ür igéri, hegy a nevezelt và

szennak ârából ù. m. harem `ezer eziist ferinból ezer

ferintet mindjárt e szerzödés aliiirasa ища leteszen, a

masik ezeret_a vászen megórkezteker tizeti ki a 2dik

pentban érintettekkel egyiitt, a harmadik eaerröl pedig

szinte a vàszen megérkezteker egy kelet után 30 napra.

fizetendö váltót fegad el.
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3. На akár едут akár másik fél a szerzödést bármely

pontban meg nem tartauá., a meg nem tartó köteles min

den károk és köItségek`s illetöleg elölegzet és kamatjai

megtéritesén feliil amásik félnek 300 »,'~ háromszáz ezüst

forintot mint kötésbért, bármely magyarhoni vállótör

vényszék е16“ megveendöt fizetni. Kelt st. kétpéldány

ban készitve s mindenike mindkettönk által aláirva

N. N. pesti kereskedö mk.

Krukovcis Mátyás

Iöcsei ke-reskedö. mk.

Nyugtatványul: 1000 fr" ezer Iìot mai napon fólvet

tem. Kelt mint fóntebb. Krukovies Mátyàs. mk.

Más.

Alul is irtak ú. m. Gere Ander pesti terrnénykereskedö

és Csatár Béla — közbirtokos egymás közt következô áru-,

. illetöleg gyapjuszerzési vagyis vásárlási kötésre léptünk.

l. Csatár Bela úr eladja Gere Ander úrnak а jelen

1815. és meg következö két évi egy nyiretů gyapjú-ter

ményét, évenként minden esetre Iegalább negyven má

zsat, szép tisztára mosva, azide míndkét példánylioz mel

lékelt s minkettönk pecsétével Iepeesélelt muta (mustra)

szerént, mázsàját 80'."` nyolezvan eziist forintjával, s

mázsájára ráadásul meg két két fontot számitvàn.

2. Ugyanesak az elôadó Ш‘ tartozik а gyapjút mín

den évben legfólebb junius 15-dikéig (bezárólag) jó erös

zsákokba bengyelve, ide Pestre saját költségén szállitatni.

Minden zsák mintegy 4-5 mázsa gyápjút foglaljen me.

gában s minden zsákért 5 font Ieszámitatandik.

3. A vevö úr а szerzödés aláirása után tüstént 40

mázsa. árát ú. m. 3200 Ö hziromezer kélszáz ezúst fo

rintot lelizetvén, köteles minden évben a gyapjú átvétele

alkalmàval а 40 mázsán felül szàllitott шарф àrát is ki

Iìzetni és a következö evi 40 mázsányi gyapjú áräit elö

Iegezni.
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4. Ha akár egyik akar màsik fél a jelen àruszer

zési kötés barmely pontjàt megszegné, köteles a má

sik félnek a kàrok 5 költségek, illetöleg elölegezett ösz

veg és járulékai megtéritésén felül 200 ё kétszáz darab

körmöczi vagy oly ertékü más aranyat bànatpénzülfìzet

ni; s a keresö félnek joga lesz a màsik felet bàrmely

hazai birósàg elött perelni be.

Minek nagyobb erösségére kiadtuk két példányban

s mindenikiìnk aláiràsával ellàtott ezen szerzödésünket.

Kelt st. ‘

Csatár Béla mk.

Gere Andor mk.

Nyugtatvànyul. A hàromezer kétszáz ezüst forintot

biàny nélkül fólvettem. Kell mint fóntebb

Csatár Béla mk.

Közkereseti tàrsasági szerzödés

Csiirök Jonás és Teke Fiilep mindketten aradi la

kosok következö szerzödésre léptünk:

1. Mindketten az itteni piaczon egy tözshàzat àlli

tunk fel közös ezímünk, ú. m. „Csürök és Teke“ czim alatt,

az aláiràsra mindketten feljogosítatván.

2. A tarsulat hat évre all össze. Kezdödik a hely

beli aradi vàltótörvényszék elötti bejegyzés utan 14nap

pal s végzödik hat év mulva. ugyanazon napon.

3. Az üzletek, töleg nagybani àrukereskedésbölfog

nak àllani, mindazaltal a körülményekhez képest mindkét

félnek kölesönös belegyeztével részletes üzletekkel is egy

bekapcsoltathatnak.

4. A társasàg tökéje 80,000f.`` nyolczvan ezer pft

ból fog állani; melynek fele mindketlönk altal egyenlö

arányban tüstént e jelen szerzödés alairítsa utan, màsik

fele fél év mulva fog szinte cgyenlö arányban fìzettetni.

Mindkét fel kötelezi magát, hogy ha késöbbis örö

ködés utjàn vagy bármi módon valamely vagyonhoz jutna,
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azt is а föntebbi tökén kivůl kész penzůl a tàrsaság ér

tókébe года fektetni, miért az ily befektetô а társasàg

könyveiben hitelezöként jegyeztetik fel és nyolcz százalé

kokban részesüleud.

6. Jóllehet mindkét fel köteles minden idejét S

munkásságàt az üzérletnek szentelni, mindazáltal még

különösen Csürök Jónàs úr а levelezéseket es fökönyvet viszi

s а szükséges utazàsokrul gondoskodik, Teke Fülep 111‘

pedig а pénztárt kezeli és elökönyveket viszi.

7. Társulatunk fenállása alatt egyikünknek sem sza-

bad akár közvetve akár közvetlenül saját részére vala.

mely ügyletet üzni.

8. Az iroda. és raktárak N. N. úrnak — utczábau -

sz. alatti házàban, melyet már 1000 pftért ki is bérlénk,

fognak felállitatni. A fóldszinti alkalrnak,iroda- és raktá

rakul, az elsö emelet jobb oldali része ú. rn. 10 szoba.

Csürök Jónás urnak, másik része pedig ú. m. 5 szoba.

Teke Fiìlepnek fog lakásul szolgálni. Az évi hàzbér fejé

ben Íizet az elsö а tözsletnek 600, а másik 400 ezüst

forintot.

9. Egyikünknek sem szabad a hàzbéri kötlevelet a

másik beleegyezése nélkül megújítani.

10. Mindenikünknek а tözsleti pénzlárból a háztar

tásra és más kiadaisokra külön 150 ettjàr havonként, а mi

mìndeniknek a számvitelben terhiil iratik.

11. Tovàbbá а tözsleti pénztárból fizetendök: aház

bér, a segédek évi dijai, az irodaszolga fizetése, az iro

dai és raktàrbeli bútorok s általában а tözsletet illetö min

den kindások.

12. A segédek és tanitvànyok táplálatàt Csürök Jó

nàs ûr vállalja magára s egyik egyik tàplàjaért hónapon

kéut 6 pñot kap. À

13. Ha az üzlet javára ely esetbe jönnénk, hogy va

Iamely idegen ‹ megvendéglendö volna, ezen vendéglést
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is Csürök Jónás veszi magára s minden napért egy plìot

kap а tözsleti pénztárból.

Н. Minden év végen leltár és zárlati mérleg készí

tetik; а tiszla nyereség mindkettönk részére feleztetik és

értékül iratvàn a tözslelben marad.

15. Ha egyikünk a jelen szerzödés lefolyta elött meg

halna, azonnal leltározashoz és könyvek berekesztésébez

kell fogni s az özvegynek (gyermekeknek vagy egyéb

örökösöknek) szabadsagaban (Ш, а kereskedést együtt

folytatni vagy abból kilépni. De semmi esetben ninos joga

nz özvegynek (vagy más örökösnek) arra zlïrt tétetni, ba

nem esak az utolsó mérleg elömutatását kivànhatja.

16. Azon esetben, ha az özvegy akar mint beltárs,

de aláiras nélkül, akármint кант, férje jogaiba lépni

nem kivàn, az üzérlet az életben maradt társra megyen

ńltal. Ennek kötelessége lesz harem hónap alatt leltárt és

könyvek zárlatát készíteni. A még meglevö jó és kelendö

áruk értéke vételi arok szerént meghataroztatik; s amelyek

nem jók és nem igen kelendök, a lnintlehet, eladatnak.

17. A leltar és merleg elkészülte napjatól fogva az

özvegy társ lenni megszün. Ha a betétet (betett tökét) a

kereskedésben akarja hagyni, ennek tulajdonosa 6 szàza

lék kamatlìzetésre kötelezi magát; de ha ezt nem akar

ja: akker pénze kamataval едут! férje holla után egy év

alatt kilizettetik.

18. Ha a nötlen tars halna тег, а tarsaság azonnal

feloszlottnak tekintendö. A meglevó áruk leltározásàt,

mérlegezését, a tökének kamatozasat es örökösök részére

kilîzetését illetöleg, az elöbbi ezikkelyben megállapított

egyesség fog allaní.

19. Ezen szerzödés eltelése elött hat hóval kölcsö

nösen iraslmn nyilatkozandunkY az iránt, ha a kereskedés

tovább is tarsasághan maradj0ne, vagy elosztassék. Elsö

esetben azonnal elölegesen meg fognak a fellételek, me

lyek alatt az új szerzödés kötendö lenne; állapltatni. Az



429

utóbbi esetben sorshuzás Юга! határoztaiik el, ki fogja

közölünk a feloszlás után a kereskedést a kibérlett bàz

ban folytatni.

20. На valamelyikiink а jelen szerzödés lefolyása elött

а társaságból ki akarna lépni: köteles szàndokát a má

sikkal, hat hónappal elöbb irásban tudutni, hogy ezen idô

alatt а számolás közösen megtörténbessék. Azonban а ki

lépö tag ezen elöbbi kilépés miatt tartozik a màsiknak ezer

császári aranyat mint kàrpótlàst fizetni

21. A számolúst (Liquidation) feloszláskor közösen

kell véghez vinni, akár jelen szerzödés lefolytával történ

jék az, akár elöbb. A tözslet tartozásai lerovatnak. Az

elosztható áruk két egyenlö részre osztatnak; s mindeni

künk sajàt részét megkapja. Az el nem adható áruk vé

teli áron felszámitatnak és sorshuzàs utján osztatnak el;

a midön az átvevö azoknak felét а másiknak kész pénzzel

kiíìzeti. A meglevö jó так szinte felosztatnak; sakinn

le\ií5 követelések háromfclé osztàlyoztatnak t. i. jó, kétes

és rosz követelésekre. A Jók sors által kihúzatnak s az

àtvevö azok felét kifizeti. Erre a pénztár-àlladék felez

tetik; a szàmvitelek kiegyenlitetnek. A kétes és rosz kö

vetelések a vagyontömegbe, de csak tudomás végett

(pro memoria) s mint feloszthatlan érték vétetnek. Sors

határozza el, ki bajtsa be közölünk azokat s a mi belä

lök késöbb bejön, а költségek lerovása utàn feleztetik.

22. Többire igérjük, hogy érdekeinket közösen elö

mozditjiik s egymàs irànyábnn minden becsületettesség- és

lelkiösmeretességgel viseltetünk. На azonban reményünk el

lenére ezen szerzödés egyik vagy màsik pontja fólött, ‘газу

abban nem érintett eset fólött kétségek és vitatkozások

támaduának, ezek az itteni kereskedök közöl általunk

válaszlott két biró эта! intéztessenek el; s ha ezek а

vitatkozás alatti pontban еще! пет értenének, joguk

leszen еду harmadikat választaniok, kinek itélete reánk

nézve eldöntö fog lenui. Ha. valamelyikünk birót bàrmi

okból nem választana, ‘аду а vàlasztott biràk еду har
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màdiknak vàlasztàsában össze nem egyeznének: akker

azekat a helybeli törvényszék valaszszen. Igérjük pedig, hogy

magunkat a valasztett birósàg itéletének minden esetre

alàvetjiik, elannyira, hegy elöre is minden felebbezésröl,

birói paranesról és bàrmi neven nevezendö pererveslat

ról lemendunk, ellenkezö esetben а helybeli hatóság a

vàlasztett birósagi itéletet ennek bejelentése után azennal

végrehajtandja.

Ezen szerzödést mindketten jól megfenteltuk s két

egyenlö példanyban elkészitvén sajátkezůleg mindketten

aláirtuk s peesétünkkel is megerösitettük.

Kelt st.

(P. H.) Csürök Jónâs mk.

(P. H.) Teke Fülep mk.

г а} 111

Vàltójegi jelesb munkàk.

Császsár Ferefwzlöl. 1. A vàltóev'asek. Budán 1840.

2. Iremànypéldàk. Pesten l84_2.

3. A magyar váltójeg. Màsedik bö

vitett kiadás. Pesten 1843.

Vághy Ferencslöl :_ Vàltójegi kérdések. Pest. 1841.

Минет Igna'cztól.°- Tl1eeretischpraktiseher Cemmentar.

Két kötet. Bécs 1841 - 1845.

Az anyagi váltójeget magyaritetta

Jászay Рай.

A magyar vâltótörvényt, mikép az 1840: XV. tez. némely

szakaszai az 1844: VI. tez. által vilàgesitattak s il

letöleg módesttattak, kiadta Zsoldos [ужаса

Figyelmet érdemlö meg: A magyar vàltótörvény alapelvei.

Sardagna ищи Sárváry Ferencz. Debreezen. 1841.
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